
Licitálási Szabályzat 

 

 

Az AcerShop „Acer Predator Thronos 2019 Gamer licit” hivatalos Részvételi- és licitálási szabályzata (a 

továbbiakban “Licitálási Szabályzat”). 

 

1. A Licitálás szervezője 

Az AcerShop “Acer Predator Thronos 2019 Gamer licit” (a továbbiakban: "Licit") szervezője a Notebook 

BP Kft. (székhely: 1132 Budapest, Váci út 18.; cégjegyzékszám: 01-09-971099; adószám: 22774547-2-

41, a továbbiakban: „Szervező"). A Licithez kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő, a 

továbbiakban: "Adatkezelő", a Licit lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat a Szervező végzi. 

 

2. A Licitálásban résztvevő személyek 

Az árverésben részt vehet minden magyarországi címmel rendelkező, 18. életévét betöltött, magyar 

állampolgár (természetes személy, illetőleg belföldi illetőségű jogi személy), (a továbbiakban: 

“Licitáló”). Az árverésben való részvételhez természetes személyek esetén licitáló teljes neve, e-mail 

címe, postai címe, telefonszáma; jogi személyek esetén a törvényes képviselő teljes neve, e-mail címe, 

postai címe, telefonszáma megadása szükséges. Az Licitben résztvevő természetes személy, illetve jogi 

személy esetén annak törvényes képviselője büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az általa 

megtett tét ellenértéke a rendelkezésére áll. 

 

3. A Licit közzétételének módja 

Szervező a Licitet saját weboldalán, a www.acershop.hu/thronos-licit oldalon teszi közzé. A hirdetmény 

tartalmazza: - Licit helyét, - Licit idejét, - Az Liciten eladásra szánt vagyontárgy megjelölését, - Az Liciten 

eladásra szánt vagyontárgy legalacsonyabb eladási árát, - Az Licitálókat közvetlenül érintő licitálási 

feltételeket, - Az Licitre kerülő vagyontárgy megtekintésének helyét és idejét. 

 

4. A Licit időtartama 

Az Licit 2020. február 25. napján kezdődik és 2020. március 16. napjáig 20:00 óráig tart. Jelen Licitálási 

Szabályzat a www.acershop.hu/thronos-licit weboldalon történő közzététel napján lép hatályba.  

 

5. A Licit zárása 

A Licit akkor zárul le, ha 2020. március 16. 19:55 perc és 20:00 között nem ajánlanak magasabb 

összeget a “Jelenlegi ár” értékre. Amennyiben nem történik licitálás ebben az időtartamban, akkor a 

20:00 órakor látható “Jelenlegi ár” a végleges ár. Hogyha mégis érkezik 19:55 perc és 20:00 között licit, 

akkor újraindul az 5 perces hosszabbítás. Akkor zárul a licit, ha az utolsó ajánlattételtől eltelt 5 percben 

nem érkezik újabb licit. 



 

6. A Licit definíciója és menete 

A Licit az AcerShop hivatalos oldalán, a www.acershop.hu/thronos-licit oldalon indul, a Licitáló online 

licitálhat.  

A kikiáltási ár 70.000 Ft és minimum 20.000 Ft-tal lehet emelni a tétet, maximum licit nincs 

meghatározva. Arra felhívjuk a figyelmet, hogy Licitáló csak olyan magas licitet tehet, mely mögött van 

fedezet. Érvénytelen licitálás esetén a Szervezőnek nem áll módjában visszautalni regisztrációs díjat 

A licitálás menete: 

Regisztráció elvégzése a www.acershop.hu weboldalon 

A regisztráció visszaigazolását követően egy 50.000 Ft-os előleg befizetésének a teljesítése. Ezt a díjat 

a Licit végén a nyertes Licitáló vásárlási összegébe beszámításra kerül A nem nyertes Licitálóknak pedig 

visszautaljuk az 50.000 Ft-os előleg összeget a Licit lezárását követően 1-2 napon belül.  A regisztrációs 

díjra azért van szükség, hogy csak az igazán komoly érdeklődők licitálhassanak. 

Az előleg befizetése az alábbi linken érhető el: www.acershop.hu/thronos-licit 

A folyamat egyszerűen működik. Termék kosárba helyezése, majd a termék bankkártyával való 

kifizetése.  

A vásárláskor megadott e-mail címre visszaigazolás érkezik a sikeres előleg befizetésről.  

Amennyiben a www.acershop.hu weboldalon be van lépve a profilba, indulhat is a licitálás. 

A Licitálási Szabályzatban megjelölt időpontban a licitálást Szervező lezárja. A Szervező a felajánlott 

legmagasabb vételár után kijelenti és a www.acershop.hu/thronos-licit oldalon közzéteszi, hogy az 

ingóságot a legtöbbet ajánló nyertes Licitáló megvásárolta. Az Licitáló köteles a teljes vételárat 

legkésőbb az utolsó vételár kikiáltását követő 8. napon belül a Notebook BP Kft. számlájára (OTP bank: 

11720049-20000167) átutalással kiegyenlíteni. A vételár akkor minősül megfizetettnek, ha a vételár 

összege a Notebook BP Kft. számláján jóváírásra kerül. A Liciten a Licitáló a vételár teljes kifizetésével 

szerez tulajdonjogot. A licitáló elfogadja, hogy termék működőképes bemutató darab. Tudatában van 

annak, hogy nem új állapotú, de kifogástalan, gyártói minőségű. A Licit tárgyára a Notebook BP Kft. 12 

hónap garanciát vállal. A nem rendeltetésszerű használat miatt okozott hibákért a Notebook BP Kft. 

felelősséget nem vállal. Licitáló elfogadja, hogy elállási jogáról lemond. 

 

7. A Licit tárgyának meghatározása, kiértesítése és kiszállítása 

A Licit tárgya a Szervező által felajánlott, az AcerShop Nyugati téri üzletében már kiállított Acer 

Predator Thronos 2019 (a továbbiakban: „Ingóság”) trón. Az ingóság tartalmazza a teljes kabint, gamer 

széket és a 3 db 27" Predator Z271Ubmiphzx ívelt monitort. 

Magyarország területén ingyenesen kiszállítjuk a trónt és összeszereljük egy alkalommal. 

A Licit tárgya megtekinthető az alábbi címen, a nyitvatartási időben:  

AcerShop Nyugati üzlet: 1132 Budapest, Váci út 18. 

Hétfőn 10:00-19:00 
Kedden 10:00-19:00 



Szerdán 10:00-19:00 
Csütörtökön 10:00-19:00 
Pénteken 10:00-19:00 
Szombaton 10:00-14:00 
Vasárnap Zárva 
 

Kiértesítés: A nyertes Licitálót az általa megadott e-mail címen értesíti a Szervező. A Licit tárgya 

készpénzre nem váltható. 

 

8. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok 

Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül. A személyes adatok felvétele 

a Licitáló önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Licitáló személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről 

szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi 

jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul. A Licitáló a Licitben való részvétellel 

hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai a Notebook BP Kft. regisztrációs adatbázisába kerüljenek, és 

azokat meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint: regisztrációval a Licitáló feltétel nélküli, 

kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait - nevét, telefonszámát, e-mail címét - a 

Szervező kezelje, azokat a nyertes kiértesítéséhez és a nyeremény átvételéhez is felhasználja, továbbá 

a nyertes vezetéknevének első betűjét, és keresztnevét a Facebook oldalán, illetve honlapján 

közzétegye; regisztrált Licitáló hozzájárul ahhoz, hogy e-mail címüket, adatait Szervező más 

kampányaiban, más aktivitásaiban is marketing céljaira felhasználja. Szervező ezen adatokat harmadik 

félnek nem értékesítheti, nem adhatja bérbe semmilyen módon. A Licitáló tiltakozhat személyes 

adatainak kezelése ellen, és amennyiben a Szervező az érintett tiltakozásának megalapozottságát 

megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy 

személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, fordulhat az illetékes bírósághoz vagy 

vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek 

elérhetősége: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; (honlap: www.naih.hu; Telefon: +36-1-

3911400). 

A beérkezett licitek alapján szerzett adatok, információk feldolgozója és kezelője a Szervező. Az 

adatokhoz kizárólag az Adatkezelő, vagyis a Szervező fér hozzá. A Szervező a Licithez kapcsolódóan az 

licitálás lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek 

teljesítése érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli. A regisztráció során 

természetes személy vagy jogi személy törvényes képviselője esetén rögzítésre kerül a Licitáló neve, e-

mail címe, postai címe, telefonszáma. Az licitálásban résztvevő Licitálók részvételükkel automatikusan 

tudomásul veszik és elfogadják a Licitálási Szabályzatot és 

Adatkezelési szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy 

 

az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Licitáló a 

hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Licitben való részvétellel, illetve a személyes adatok 

önkéntes megadásával adja meg;  

a legnagyobb összeget ajánló licitáló teljes nevét a Szervező nem hozza nyilvánosságra, de 

vezetéknevének első betűjét és keresztnevét megjeleníti 



amennyiben a Licittel kapcsolatban adók, járulékok vagy más közterhek megfizetése válik szükségessé, 

úgy Szervező az e kötelezettség teljesítéséhez szükséges további adatokat kezeli, melynek megadása a 

Licitáló általi önkéntes hozzájárulásnak tekintendő, 

Az Licit tárgyának tulajdonszerzésével kapcsolatban adók, járulékok vagy más közterhek 

megfizetéséhez szükséges adatok kezelésének ideje a jogszabályok szerinti kötelező adatkezelési 

időtartam, melyet követően az adatok törlésre kerülnek.  

Az adatok az adattulajdonos (Licitáló) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy 

részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.  

 

9. Vegyes rendelkezések 

 

A Licitben NEM vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. szerinti közeli 

hozzátartozói, valamint egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető 

tisztségviselői és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói. A Licitáló a jelen Licitben való részvétellel 

elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Licitálási Szabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja. 

Amennyiben a Licitáló a Licitálási Szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, 

valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Licitben nem jogosult részt venni, illetve a Licitből 

automatikusan kizárásra kerül. A Licit lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Licitálási 

Szabályzat szerint történik. Amennyiben a Licitálási Szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a 

hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A Szervező fenntartja a jogot, hogy 

amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely licitálással kapcsolatban, annak kivizsgálásához 

információt kérjen a Licitálótól, illetve felfüggessze vagy kizárja a Licitálót a Licitből. A Licitből a 

Szervező megítélése alapján kizárásra kerülhetnek azok a Licitálók, akik bármilyen manipulációval 

élnek; akik a Licit szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt 

a Licitben azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. A 

jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Licitáló kötelesek megtéríteni 

minden olyan kárt, amelyet a Licit összefüggésben a Szervezőnek okoztak. Szervező fenntartja a jogot, 

hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett Licitből/Versenyből kizárják azt a Licitálót, aki a Licit során 

bizonyítottan a Licit internet oldalának feltörésével, robot vagy spam program használatával vagy 

egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni. Jogviták esetére Szervező kiköti a 

Miskolci Városi Bíróság, illetőleg a B-A-Z Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. A Jelen 

szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 

 

A jelen Licitálási Szabályzatban foglaltak - így a licitálásokra vonatkozó feltételek is - visszavonásig 

érvényesek. 

 

Budapest, 2020. február 25. 


