
 

 

 

  

 

 

„Vigye el kedvenc álomnyereményét!” nyereményjáték 
 JÁTÉKSZABÁLYZAT  
 

1. A játék neve, szervezője  
Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) 
által kezelt, karbantartott www.nyeremenyjatek.spar.hu weboldalon futó „Vigye el kedvenc 
álomnyereményét!” nevű játékra. 
 
 

2. A játékban részt vevő személyek 
A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött -internet-felhasználó - természetes 
személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: 
Játékos), illetve Facebook profilján valós, személyazonosító okmánnyal igazolható névvel 
szerepel. Amennyiben a játékos vagy nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a 
nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak 
törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a játékos vagy nyertes 
cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (A Játékban 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 Játékos a jelen 
játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt 
feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely 
rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem 
jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, 
illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a 
Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
 

3.  A játék időtartama 
A játék 2018. november 8. napján 08:01 órától 2018. november 28. napján 24:00-ig tart. 
2018. november 8. és 28. között, a promócióban részt vevő magyarországi SPAR, INTERSPAR, 
City SPAR, SPAR partner és SPAR market valamelyikében egy összegben 5000 Ft felett 
vásárló, a vásárlást igazoló blokk adatainak a www.nyeremenyjatek.spar.hu weboldalra 
történő feltöltésével kiválaszthatja, melyik partner által felkínált ajándékot szeretné 
megnyerni. A SPAR Express és a DESPAR üzletek a promócióban nem vesznek részt. A 
vásárlásnak – a résztvevő áruházak nyitvatartási idejében - és a feltöltésnek a jelen pontban 
megadott időszakban kell megtörténniük (önmagában a termék megvásárlása nem 
elegendő, ebben az időszakban a blokkadatok feltöltésének is meg kell valósulnia). A 
Játékban részt vevő termékek megvásárlására 2018. november 8. és 2018. november 28. 
között, a résztvevő boltok nyitvatartási idejében van lehetőség. A játékban a kedvezményes 
áron SuperShop kártyával és a teljes áron megvásárolt termékek blokkadatai egyaránt részt 
vehetnek.   
 
 

http://www.nyeremenyjatek.spar.hu/
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4. A játék leírása, menete, nyertesek 
A Játékban azon Játékosok vesznek részt, akik maradéktalanul megfelelnek a 2. pontban 
meghatározott személyi feltételeknek és a „Vigye el kedvenc álomnyereményét!” játék 
időtartama alatt vásárolnak legalább 1 alkalommal 5000 Ft felett a promócióban résztvevő 
magyarországi SPAR, INTERSPAR, City SPAR, SPAR partner és SPAR market üzletek 
valamelyikében, regisztrálnak a www.nyeremenyjatek.spar.hu weboldalon és hiánytalanul 
feltöltik a vásárlást igazoló blokk valós adatait a Játék időtartama alatt. A ténylegesen 
fizetendő összegnek kell elérnie legalább az 5001,- forint összeget, mely állhat 1 db vagy 
több db termékből is. A játékban a SPAR Express és DESPAR üzletek nem vesznek részt! 
Regisztráció esetén igazolni kell, hogy a megadott e-mail cím valós. Ezt egy az e-mail címre 
kiküldött megerősítő levélben található linkre kattintva kell megtenni.  
 
A regisztrációt/bejelentkezést követően a Játékosoknak a legalább 5001 Ft értékben, a 
vásárlását igazoló blokk adatait (vásárlás pontos dátuma (év, hónap, nap), AP kód 
(APA12345678 – 3 betű karakter és 8 számjegy egybe írva, szóköz és egyéb elválasztás 
nélkül), TRSZ szám (1234567890 – maximum 10 számjegyből álló számsor) kell megadniuk. A 
jelen pontban felsorolt adatok példaként kerültek megjelölésre, kérjük, azokat ne töltse fel! 
 
Hibásan megadott vagy valótlan adatok esetén a játékos nem jogosult a nyereményre vagy 
a játékban való részvételre! 
 
Minden feltöltött blokk egy esélynek minősül függetlenül attól, hogy hány darab 5000 Ft 
értékben vásárolt termék vásárlását igazolja vagy a vásárlás a megadott értékhatár 
többszöröse. 
 
1 nap 1 Játékos maximum 2 blokkot tölthet fel, tehát a játék során (2018.11.08-11.28.) 
összesen maximum 42 blokk feltöltésére van lehetőség 1 Játékos részéről. 42 db blokknál 
többel nem lehet részt venni a Játékban, több e-mail címről történő regisztráció esetén sem. 
 
A Játékosnak a vásárlást igazoló blokkját(jait) meg kell őriznie, mert nyertesség esetén a 
nyeremény átvételének feltétele az eredeti nyertes blokk leadása. 
 
A feltöltött és a bemutatott blokk valamennyi adatának meg kell egyeznie, továbbá a 
vásárlónál található eredeti blokkon szereplő valamennyi adatnak meg kell egyezni a blokkot 
kiállító vállalkozásnál megtalálható blokkmásolat összes adatával. 
 
A játékos bejelentkezés után megtekintheti a feltöltött blokkjainak a listáját blokkfeltöltő 
felület alatt megjelenítve. 
 
Minden Játékos, aki legalább egy érvényes blokk adatait feltöltötte, részt vehet annak a 
nyereménynek a sorsolásán, amelyiket kiválasztotta. 1 blokkal összesen 1 nyeremény 
sorsolásán lehet részt venni.   
 

5. Nyeremény és sorsolás 
A játék során a következő nyeremények kerülnek kiosztásra a megadott feltételek szerint a 
Játékosok között: 



 

 

 

  

 

 

Nyeremény 
20 db nyeremény, az alábbiak szerint 
 
 

1. A Rio Mare jóvoltából 1 db Vespa Sprint 50 4t robogó. 

 
A nyeremény tartalma: 
1 db piros színű Vespa Sprint 50 4t típusú robogó.  
 
A nyeremény más színű termékre, más termékre vagy készpénzre nem váltható. A SPAR 
Magyarország Kft. a nyertestől a nyeremény átadásához további személyes adatok 
megadását kérheti.  
 

2. A Rauch jóvoltából 1 db családi utazás az angliai Legolandbe 4 fő részére, bruttó 1 
millió Ft értékben. 

 
A nyeremény tartalma: 
1 db bruttó 1.000.000 Ft értékű Yes Travel utalvány, mely 2019. december 31-ig 
használható fel maximum 4 fő részére, az angliai Legolandbe szóló utazás foglalása 
esetén. 
Az utalvány kizárólag a Yes Travelnél váltható be (Elérhetőség: 1051 Budapest, Széchenyi 
tér 7/8. vagy www.yestravel.hu). Amennyiben a választott utazás költsége meghaladja a 
nyeremény utalvány összegét, a fennmaradó összeget a Yes Travel által elfogadott 
fizetőeszközzel kell kifizetni. Amennyiben a választott utazás költsége kevesebb, mint a 
nyeremény utalvány összege, abból készpénz vissza nem adható és a különbözetet más 
utazásra felhasználni nem lehet. A beváltásra vonatkozó részletes tájékoztatást a Yes 
Travel ad. 
Az utalvány egyszer használható fel és csak új foglalás esetén érvényes, már megrendelt 
utazás módosításához nem használható. Nem megengedett az utalvány kereskedelmi 
célra való használata, különösen internetes aukciókon vagy más webes felületeken 
történő értékesítése. A nyeremény utalvány felhasználása során a Yes Travel a nyertestől 
és az utazásban részt vevő további személyektől további személyes adatok megadását 
kérheti. A nyeremény átruházható, az utalvány birtokában beváltható. Az utalvány 
beváltásánál kizárólag eredeti és sérülésmentes utalványt fogad el a beváltó. 
 
 
 

3. A Rapso jóvoltából OMV üzemanyag-utalvány bruttó 1 millió Ft értékben. 

 
A nyeremény tartalma: 
 
A nyeremény bruttó 1.000.000 Ft értékű OMV üzemanyag-utalvány, 10.000 Ft-os (70 db) 
és 3.000 Ft-os (100 db) címletekben.  
Ezen utalvány autópálya matrica vásárlás, útdíj-fizetés, fedélzeti egység megvásárlás és 
feltöltés, viszonylati jegy vásárlás, mobiltelefon egyenlegfeltöltés, csomagfeladás és 
átvétel, egyéb utalványok ajándékkártyák és biztosítás szolgáltatás vásárlás, valamint az 
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OMV honlapján (www.omv.hu) felsorolt egyéb szolgáltatások és termékek 
megvásárlásának kivételével a magyarországi OMV töltőállomáson (az utalványt nem 
elfogadó OMV töltőállomások megtalálhatók az OMV honlapján – www.omv.hu), 
bármely termék és szolgáltatás vásárlására felhasználható. 
Az utalványok készpénzre váltása nem lehetséges. Az utalványok 2020.11.09-ig 
érvényesek, ezután nem használhatók fel. Amennyiben nem használja fel a nyertes 
egyszeri alkalommal a 3.000 Ft-os, ill. 10.000 Ft-os utalvány teljes összegét, úgy abból 
készpénz nem adható vissza, a különbözet elveszik. 
Az utalványok elvesztése, ellopása esetén pótlásukra nincs lehetőség. Az utalványokat és 
az árkedvezményeket nem lehet egymással kombinálni, illetve az egyidejűleg való 
beváltásuk sem lehetséges. A beváltó csak eredeti utalványokat fogad el.  
 

4. A Tolle jóvoltából OBI ajándékkártya, bruttó 1 millió Ft értékben. 

 

A nyeremény tartalma: 
A nyeremény 6 db ajándékkártyát tartalmaz, amelyek egyenként 150.000 Ft-os összeggel 
kerülnek feltöltésre, illetve 1 db kártyát, amely 100.000 Ft-os összeggel kerül feltöltésre. 
Az ajándékkártyák 2019. december 31-ig érvényesek. Az ajándékkártyák fizetőeszközként 
szolgálnak, egyenlegének megfelelően a tulajdonosa/birtokosa fizethet vele akár több 
alkalommal is. A nyeremény a magyarországi OBI áruházakban használható fel.  
A nyeremény készpénzre nem váltható. Elvesztése, ellopása esetén, illetve a lejárat után 
az egyenlegen lévő összeget nem áll módjában visszatéríteni a nyeremény biztosítójának, 
sem a kártyát kicserélni, valamint az érvényességét meghosszabbítani. A kártyát annak 
birtokosa jogosult felhasználni. Nem használható másik ajándékkártya vásárlására. 
 

5. A Lucullus jóvoltából H&M ajándékkártya bruttó 1 millió Ft értékben. 

 
A nyeremény tartalma: 
A nyeremény 20 db ajándékkártyát tartalmaz, melyek egyenként 50.000 Ft-os összeggel 
kerülnek feltöltésre. Az egyes ajándékkártyák egy összegben vagy több részletben is 
levásárolhatóak, mindaddig, amíg a rajtuk lévő pénzösszeg el nem fogyott. 
A kártya bármelyik magyarországi H&M üzletben felhasználható. A kártya nem váltó, 
hitelkártya vagy készpénzkártya, vagyis nem lehet készpénzre váltani, és nem 
használható másik H&M ajándékkártya vásárlására. Az ajándékkártya 2020.11.08-ig  aktív 
marad. Ezután a kártya lejár, és a rajta levő egyenleg összege elveszik.  
Elvesztése, ellopása esetén, illetve a lejárat után az egyenlegen lévő összeget nem áll 
módjában visszatéríteni a nyereményt biztosítónak, sem a kártyát kicserélni, valamint az 
érvényességét meghosszabbítani. A kártyát annak birtokosa jogosult felhasználni.  

 
 

6. Az Univer jóvoltából Kika ajándékkártya bruttó 1 millió Ft értékben. 
 

A nyeremény tartalma: 
A nyeremény bruttó 1.000.000 Ft értékű Kika ajándékkártya. Az ajándékkártya a 
magyarországi Kika áruházakban használható fel. Az ajándékkártya készpénzre váltása 
nem lehetséges. Az ajándékkártya 2023.11.08-ig érvényes, ezután nem használható fel.  

http://www.omv.hu/


 

 

 

  

 

 

Az ajándékkártya elvesztése, ellopása esetén pótlására nincs lehetőség, a beváltó csak 
eredeti ajándékkártyát fogad el. Nem használható másik ajándékkártya vásárlására. 
 

 
7. A Watt jóvoltából 1 db horvátországi vitorlázás és búvárkodás 4 fő részére, bruttó 1 

millió Ft értékben. 

 

A nyeremény tartalma: 
1 db bruttó 1.000.000 Ft értékű Yes Travel utalvány, mely 2019. december 31-ig 
használható fel 4 fő részére, horvátországi vitorlázás foglalása esetén. 
 
Az utalvány kizárólag a Yes Travelnél váltható be (Elérhetőség: 1051 Budapest, Széchenyi 
tér 7/8. vagy www.yestravel.hu). Amennyiben a választott utazás költsége meghaladja a 
nyeremény utalvány összegét, a fennmaradó összeget a Yes Travel által elfogadott 
fizetőeszközzel kell kifizetni. Amennyiben a választott utazás költsége kevesebb, mint a 
nyeremény utalvány összege, abból készpénz vissza nem adható és a különbözetet más 
utazásra felhasználni nem lehet. A beváltásra vonatkozó részletes tájékoztatást a Yes 
Travel ad. 
Az utalvány egyszer használható fel és csak új foglalás esetén érvényes, már megrendelt 
utazás módosításához nem használható. Nem megengedett az utalvány kereskedelmi 
célra való használata, különösen internetes aukciókon vagy más webes felületeken 
történő értékesítése. A nyeremény utalványok felhasználása során a Yes Travel a 
nyertestől és az utazásban részt vevő további személyektől további személyes adatok 
megadását kérheti. A nyeremény átruházható, az utalvány birtokában beváltható. Az 
utalvány beváltásánál kizárólag eredeti és sérülésmentes utalványt fogad el a beváltó.  

 
8. A Sága jóvoltából az alábbi Apple termékek: 

 
- 1 db Apple iPhone XS 64 GB Silver 
- 1 db Apple 10.5-inch iPad Pro Wi-Fi 64GB – Silver, 
- 1 db MacBook Air 13" i5 DC 1.8GHz/8GB/128GB SSD/Intel HD Graphics 6000 HUN KB 
- 1 db Apple Watch Series 4 GPS 40 mm Space Grey Aluminium Case, Black Sport Band 

 
A nyeremény más színű termékekre, más termékekre vagy készpénzre nem váltható. A 
nyeremények szavatossági / jótállási felelőssége a termék gyártóját terheli.  

 
 

9. A PreVital jóvoltából 1 db berlini utazás 4 fő részére állatkert látogatással, bruttó 1 
millió Ft értékben. 

 
A nyeremény tartalma: 
1 db bruttó 1.000.000 Ft értékű Yes Travel utalvány, mely 2019. december 31-ig 
használható fel maximum 4 fő részére, Berlinbe szóló utazás foglalása esetén. 
Az utalvány kizárólag a Yes Travelnél váltható be (Elérhetőség: 1051 Budapest, Széchenyi 
tér 7/8. vagy www.yestravel.hu). Amennyiben a választott utazás költsége meghaladja a 
nyeremény utalvány összegét, a fennmaradó összeget a Yes Travel által elfogadott 

http://www.yestravel.hu/
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fizetőeszközzel kell kifizetni. Amennyiben a választott utazás költsége kevesebb, mint a 
nyeremény utalvány összege, abból készpénz vissza nem adható és a különbözetet más 
utazásra felhasználni nem lehet. A beváltásra vonatkozó részletes tájékoztatást a Yes 
Travel ad. 
Az utalvány egyszer használható fel és csak új foglalás esetén érvényes, már megrendelt 
utazás módosításához nem használható. Nem megengedett az utalvány kereskedelmi 
célra való használata, különösen internetes aukciókon vagy más webes felületeken 
történő értékesítése. A nyeremény utalvány felhasználása során a Yes Travel a nyertestől 
és az utazásban részt vevő további személyektől további személyes adatok megadását 
kérheti. A nyeremény átruházható, az utalvány birtokában beváltható. Az utalvány 
beváltásánál kizárólag eredeti és sérülésmentes utalványt fogad el a beváltó. 

 
 

10. A Cini Minis jóvoltából 1 db családi utazás a párizsi Disneylandbe 4 fő részére, bruttó 1 
millió Ft értékben. 

 
A nyeremény tartalma: 
1 db bruttó 1.000.000 Ft értékű Yes Travel utalvány, mely 2019. december 31-ig 
használható fel maximum 4 fő részére, a párizsi Disneylandbe szóló utazás foglalása 
esetén. 
 
Az utalvány kizárólag a Yes Travelnél váltható be (Elérhetőség: 1051 Budapest, Széchenyi 
tér 7/8. vagy www.yestravel.hu). Amennyiben a választott utazás költsége meghaladja a 
nyeremény utalvány összegét, a fennmaradó összeget a Yes Travel által elfogadott 
fizetőeszközzel kell kifizetni. Amennyiben a választott utazás költsége kevesebb, mint a 
nyeremény utalvány összege, abból készpénz vissza nem adható és a különbözetet más 
utazásra felhasználni nem lehet. A beváltásra vonatkozó részletes tájékoztatást a Yes 
Travel ad. 
Az utalvány egyszer használható fel és csak új foglalás esetén érvényes, már megrendelt 
utazás módosításához nem használható. Nem megengedett az utalvány kereskedelmi 
célra való használata, különösen internetes aukciókon vagy más webes felületeken 
történő értékesítése. A nyeremény utalvány felhasználása során a Yes Travel a nyertestől 
és az utazásban részt vevő további személyektől további személyes adatok megadását 
kérheti. A nyeremény átruházható, az utalvány birtokában beváltható. Az utalvány 
beváltásánál kizárólag eredeti és sérülésmentes utalványt fogad el a beváltó. 

 
 

11. A Heinz jóvoltából 1 db New York-i utazás 2 fő részére, bruttó 1 millió Ft értékben. 

 
A nyeremény tartalma: 
1 db bruttó 1.000.000 Ft értékű Yes Travel utalvány, mely 2019. december 31-ig 
használható fel maximum 2 fő részére, New York-ba szóló utazás foglalása esetén. 
 
Az utalvány kizárólag a Yes Travelnél váltható be (Elérhetőség: 1051 Budapest, Széchenyi 
tér 7/8. vagy www.yestravel.hu). Amennyiben a választott utazás költsége meghaladja a 
nyeremény utalvány összegét, a fennmaradó összeget a Yes Travel által elfogadott 
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fizetőeszközzel kell kifizetni. Amennyiben a választott utazás költsége kevesebb, mint a 
nyeremény utalvány összege, abból készpénz vissza nem adható és a különbözetet más 
utazásra felhasználni nem lehet. A beváltásra vonatkozó részletes tájékoztatást a Yes 
Travel ad. 
Az utalvány egyszer használható fel és csak új foglalás esetén érvényes, már megrendelt 
utazás módosításához nem használható. Nem megengedett az utalvány kereskedelmi 
célra való használata, különösen internetes aukciókon vagy más webes felületeken 
történő értékesítése. A nyeremény utalvány felhasználása során a Yes Travel a nyertestől 
és az utazásban részt vevő további személytől további személyes adatok megadását 
kérheti. A nyeremény átruházható, az utalvány birtokában beváltható. Az utalvány 
beváltásánál kizárólag eredeti és sérülésmentes utalványt fogad el a beváltó. 

 
 

12. A Monte jóvoltából 1 db svájci utazás csokigyár-látogatással és aquapark-programmal 4 
fő részére, bruttó 1 millió Ft értékben. 

 
A nyeremény tartalma: 
1 db bruttó 1.000.000 Ft értékű Yes Travel utalvány, mely 2019. december 31-ig 
használható fel maximum 4 fő részére, svájci utazásra, csokigyár-látogatással és 
aquapark-programmal. 
 
Az utalvány kizárólag a Yes Travelnél váltható be (Elérhetőség: 1051 Budapest, Széchenyi 
tér 7/8. vagy www.yestravel.hu). Amennyiben a választott utazás költsége meghaladja a 
nyeremény utalvány összegét, a fennmaradó összeget a Yes Travel által elfogadott 
fizetőeszközzel kell kifizetni. Amennyiben a választott utazás költsége kevesebb, mint a 
nyeremény utalvány összege, abból készpénz vissza nem adható és a különbözetet más 
utazásra felhasználni nem lehet. A beváltásra vonatkozó részletes tájékoztatást a Yes 
Travel ad. 
Az utalvány egyszer használható fel és csak új foglalás esetén érvényes, már megrendelt 
utazás módosításához nem használható. Nem megengedett az utalvány kereskedelmi 
célra való használata, különösen internetes aukciókon vagy más webes felületeken 
történő értékesítése. A nyeremény utalvány felhasználása során a Yes Travel a nyertestől 
és az utazásban részt vevő további személytől további személyes adatok megadását 
kérheti. A nyeremény átruházható, az utalvány birtokában beváltható. Az utalvány 
beváltásánál kizárólag eredeti és sérülésmentes utalványt fogad el a beváltó. 
 
 

13. Az OIKOS jóvoltából 1 db görögországi hajóút 2 felnőtt + 2 gyermek részére, bruttó 1 
millió Ft értékben. 

 
A nyeremény tartalma: 
1 db bruttó 1.000.000 Ft értékű Yes Travel utalvány, mely 2019. december 31-ig 
használható fel maximum 2 felnőtt + 2 gyermek (17 éves korig) részére, görögországi 
hajóút foglalása esetén.  
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Az utalvány kizárólag a Yes Travelnél váltható be (Elérhetőség: 1051 Budapest, Széchenyi 
tér 7/8. vagy www.yestravel.hu). Amennyiben a választott utazás költsége meghaladja a 
nyeremény utalvány összegét, a fennmaradó összeget a Yes Travel által elfogadott 
fizetőeszközzel kell kifizetni. Amennyiben a választott utazás költsége kevesebb, mint a 
nyeremény utalvány összege, abból készpénz vissza nem adható és a különbözetet más 
utazásra felhasználni nem lehet. A beváltásra vonatkozó részletes tájékoztatást a Yes 
Travel ad. 
Az utalvány egyszer használható fel és csak új foglalás esetén érvényes, már megrendelt 
utazás módosításához nem használható. Nem megengedett az utalvány kereskedelmi 
célra való használata, különösen internetes aukciókon vagy más webes felületeken 
történő értékesítése. A nyeremény utalvány felhasználása során a Yes Travel a nyertestől 
és az utazásban részt vevő további személytől további személyes adatok megadását 
kérheti. A nyeremény átruházható, az utalvány birtokában beváltható. Az utalvány 
beváltásánál kizárólag eredeti és sérülésmentes utalványt fogad el a beváltó. 
 

14. Az Ooops! jóvoltából egyszeri 1 millió SuperShop pont 

 
A nyeremény tartalma: 
1 millió SuperShop pont, mely a SuperShop valamennyi pontbeváltó Partnerénél 
felhasználható. 
1 SuperShop pont = 1 forint árengedmény. A pontok beváltásának feltételeiről, és a 
beváltóhelyekről tájékozódjon a SuperShop weboldalán: www.supershop.hu 
Az ajándék 1 millió SuperShop pont kizárólag 1 db SuperShop kártyára kerül felírásra, 
több kártyára nem osztható meg. Az 1 millió SuperShop pont más nyereménytárgyra 
vagy készpénzre nem váltható. A nyeremény átvételének feltétele, hogy a nyertes 
rendelkezzen saját nevére szóló érvényes plasztik SuperShop kártyával vagy vállalja a 
nyerteskénti értesítésétől számított 14 napon belül a SuperShop kártya igénylését. Ennek 
hiányában a nyereményigény nem érvényesíthető. Nyertes vállalja továbbá, hogy 
SuperShop kártyájának egyértelmű beazonosítása érdekében következő adatait 
nyerteskénti kiértesítését követően 48 órán belül megadja: név, értesítési cím, 
telefonszám, születési dátum (év,hónap,nap), saját nevére szóló SuperShop kártyájának 
száma, és egyidejűleg a nyertes kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a megadott 
valamennyi személyes adatát a SuperShop Kft. részére SPAR továbbítsa a nyeremény 
biztosítása érdekében és céljából.   
 
 

15. A Maggi jóvoltából 1 db Nonoart álomkonyha-utalvány bruttó 1 millió Ft értékben. 

 
A nyeremény tartalma: 
1 db bruttó 1 000 000,- Ft értékű  álomkonyha utalvány, melyet a Nonoart Konyhastúdió 
biztosít. Az utalvány legkésőbb 2019.12.31-ig váltható be egyszeri vásárlás alkalmával a 
Nonoart Konyhastúdiónál (bemutatóterem: 1054 Bp. Bajcsy-Zsilinszky 50.) aktuálisan 
elérhető árukészletből a nyertes által kiválasztott konyhabútorra, háztartási gépre, vagy 
bármely a Nonoart Konyhastúdió által forgalmazott termékre. 
 

http://www.yestravel.hu/
http://www.supershop.hu/


 

 

 

  

 

 

 Amennyiben nem használja fel a nyertes egyszeri alkalommal az utalvány teljes összegét, 
úgy abból készpénz nem adható vissza, a különbözet elveszik és később sem vásárolható 
le. Amennyiben a nyertes nagyobb összegben választ termékeket, mint 1 millió Ft, a 
különbözetet meg kell fizetnie. A nyeremény házhozszállítási, beszerelési és beépítési 
szolgáltatást nem tartalmaz. A házhozszállítás, beszerelés vagy beépítés kapcsán az 
esetleges károk tekintetében a SPAR Magyarország Kft-t felelősség nem terheli. A 
nyeremény készpénzre nem váltható. A nyeremények szavatossági / jótállási felelőssége 
a termék gyártóját terheli. 

 
 

16. A Knorr jóvoltából SPAR ajándékkártya bruttó 1 millió Ft értékben. 

 
A nyeremény tartalma: 
A nyeremény 20 db SPAR ajándékkártyát tartalmaz, melyek egyenként 50.000 Ft-os 
összeggel kerülnek feltöltésre.  
Az ajándékkártyák a magyarországi SPAR és INTERSPAR üzletekben használhatók fel. Az 
ajándékkártyák készpénzre váltása nem lehetséges. Nem használható másik 
ajándékkártya vásárlására. Az ajándékkártyák 2019.11.08-ig érvényesek, ezután nem 
használhatók. fel.  
A kártyára feltöltött összegből készpénzt nem áll módunkban visszaadni. A lejáratot 
követő beváltás kizárt. A kártya elvesztése, eltulajdonítása vagy rongálódása esetén a 
SPAR Magyarország Kft. semmilyen felelősséget nem vállal. 
 

 
17. A Lenor jóvoltából RAVAK fürdőszobai termékek egyszeri bruttó 1 millió Ft értékben. 

 
A nyeremény tartalma: 
A nyertes tetszőlegesen válogathat bruttó 1 millió Ft értékben a RAVAK Kft. által 
forgalmazott fürdőszobai termékekből, a RAVAK Kft. aktuális termékválasztéka és 
árlistája szerint.  
 
A nyeremény legkésőbb 2019.06.30-ig váltható be egyszeri alkalommal a RAVAK Kft. 
központi bemutatótermében (1142 Budapest, Erzsébet Királyné útja 125). Amennyiben 
nem használja fel a nyertes egyszeri alkalommal a nyeremény teljes összegét, úgy abból 
készpénz nem adható vissza, a különbözet elveszik és később sem vásárolható le. 
Amennyiben a nyertes nagyobb összegben választ termékeket mint 1 millió Ft, a 
különbözetet meg kell fizetnie. A nyeremény házhozszállítási, beszerelési és beépítési 
szolgáltatást nem tartalmaz. A házhozszállítás, beszerelés vagy beépítés kapcsán az 
esetleges károk tekintetében a SPAR Magyarország Kft-t felelősség nem terheli. A 
nyeremény készpénzre nem váltható. A nyeremények szavatossági / jótállási felelőssége 
a termék gyártóját terheli. 
 

18. A Procter & Gamble jóvoltából Electrolux háztartási gépek bruttó 1 millió Ft értékben 

 
A nyeremény tartalma: 
- 1 db Electrolux EKI54950OX tűzhely 
- 1 db Electrolux EN3854POX hűtőgép 



 

 

 

  

 

 

- 1 db Electrolux EWW1607SWD mosó-szárítógép 
- 1 db Electrolux ESF8560ROW mosogatógép 
- 1 db Electrolux EMS28201OW mikrohullámú sütő 
- 1 db Electrolux EKM4200 robotgép 
- 1 db Electrolux EEA111 kávéfőző 
- 1 db Electrolux EAT7800 kenyérpirító 

 
 

A nyeremény más színű termékekre, más termékekre vagy készpénzre nem váltható. A 
nyeremény valamennyi nyereménytermék egy magyarországi címre történő egyszeri 
kiszállítását tartalmazza. A nyeremények szavatossági / jótállási felelőssége a termék 
gyártóját terheli.  
 

19. A Nescafé jóvoltából 1 db ausztriai családi síelés 4 fő részére, bruttó 1 millió Ft 
értékben. 

 
A nyeremény tartalma: 
1 db bruttó 1.000.000 Ft értékű Yes Travel utalvány, mely 2019. december 31-ig 
használható fel maximum 4 fő részére, ausztriai síelés foglalása esetén. 
 
Az utalvány kizárólag a Yes Travelnél váltható be (Elérhetőség: 1051 Budapest, Széchenyi 
tér 7/8. vagy www.yestravel.hu). Amennyiben a választott utazás költsége meghaladja a 
nyeremény utalvány összegét, a fennmaradó összeget a Yes Travel által elfogadott 
fizetőeszközzel kell kifizetni. Amennyiben a választott utazás költsége kevesebb, mint a 
nyeremény utalvány összege, abból készpénz vissza nem adható és a különbözetet más 
utazásra felhasználni nem lehet. A beváltásra vonatkozó részletes tájékoztatást a Yes 
Travel ad. 
Az utalvány egyszer használható fel és csak új foglalás esetén érvényes, már megrendelt 
utazás módosításához nem használható. Nem megengedett az utalvány kereskedelmi 
célra való használata, különösen internetes aukciókon vagy más webes felületeken 
történő értékesítése. A nyeremény utalvány felhasználása során a Yes Travel a nyertestől 
és az utazásban részt vevő további személytől további személyes adatok megadását 
kérheti. A nyeremény átruházható, az utalvány birtokában beváltható. Az utalvány 
beváltásánál kizárólag eredeti és sérülésmentes utalványt fogad el a beváltó. 

 
20. A Vöslauer jóvoltából 1 db milánói utazás 4 fő részére, bruttó 1 millió Ft értékben. 

 
A nyeremény tartalma: 
1 db bruttó 1.000.000 Ft értékű Yes Travel utalvány, mely 2019. december 31-ig 
használható fel maximum 4 fő részére, milánói utazás foglalása esetén. 
 
Az utalvány kizárólag a Yes Travelnél váltható be (Elérhetőség: 1051 Budapest, Széchenyi 
tér 7/8. vagy www.yestravel.hu). Amennyiben a választott utazás költsége meghaladja a 
nyeremény utalvány összegét, a fennmaradó összeget a Yes Travel által elfogadott 
fizetőeszközzel kell kifizetni. Amennyiben a választott utazás költsége kevesebb, mint a 
nyeremény utalvány összege, abból készpénz vissza nem adható és a különbözetet más 
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utazásra felhasználni nem lehet. A beváltásra vonatkozó részletes tájékoztatást a Yes 
Travel ad. 
Az utalvány egyszer használható fel és csak új foglalás esetén érvényes, már megrendelt 
utazás módosításához nem használható. Nem megengedett az utalvány kereskedelmi 
célra való használata, különösen internetes aukciókon vagy más webes felületeken 
történő értékesítése. A nyeremény utalvány felhasználása során a Yes Travel a nyertestől 
és az utazásban részt vevő további személytől további személyes adatok megadását 
kérheti. A nyeremény átruházható, az utalvány birtokában beváltható. Az utalvány 
beváltásánál kizárólag eredeti és sérülésmentes utalványt fogad el a beváltó. 

 
 
A sorsoláson minden Játékos részt vesz, aki érvényes, a jelen szabályzat valamennyi 
feltételének megfelelő blokkadato(ka)t  töltött fel a játék ideje alatt, vagyis 2018. november 
8. 8:01 és 2018. november 28. 24:00 óra között. 
 
Sorsoláskor minden nyereményhez 3 db tartaléknyertes kerül kisorsolásra. 
 
Sorsolás helye és ideje:  
Spice Communication Kft., 1022 Budapest, Detrekő utca 12.  
A sorsolás időpontja: 2018. december 4. (kedd), 10.00 óra. 
 
A sorsolás software segítségével elektronikusan, közjegyző jelenlétében történik.  
A sorsolás nem nyilvános.  
 
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:  

- a regisztrációhoz használt e-mail címe az egyeztetések során vagy annak megkezdése 
előtt törlésre kerül;  

- a regisztráció során megadott vagy a Facebook profilján szereplő név nem valós, 
illetve az személyazonosító okmánnyal nem igazolható  

- a neki küldött üzenetre 90 napon belül nem válaszol;  
 egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval/Facebook-profillal 

játszott, jogosulatlan előnyre szert téve ezzel; vagy a blokkot kiállító jogi személynél 

rendelkezésre álló blokkmásolattal nem teljesen azonos tartalmú blokkal pályázott, játszott, 

jogosulatlan előnyre szert téve ezzel;  

- nem tudja bemutatni a vásárlást igazoló eredeti blokkot, mellyel a játékban részt vett és 

nyertesként kihúzásra került; 

- egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon 
befolyásolni próbálja;  

- jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.  
 

6. Nyertesek értesítése, nyeremények kézbesítése 
A nyerteseket minden esetben a regisztrációhoz használt e-mail címen, vagy a Facebook 
regisztrációhoz használt e-mail címen keresztül értesítjük. Amennyiben a megadott e-mail 
cím és/vagy Facebook-profil megszűnik vagy más okból nem elérhető, a nyertes nem 
jogosult a nyereményre. A nyertesek értesítését háromszor kíséreljük meg.  



 

 

 

  

 

 

A nyertesek az általuk megadott magyarországi címen, postai úton vagy személyesen kapják 
kézhez a nyereményt. A nyeremény kézbesítését kétszer kíséreljük meg az értesítés 
visszaigazolásától számított 90 (kilencven) napon belül. A Játékosok kötelesek 
együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget 
és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és SPAR-t 
semmilyen felelősség nem terheli.  

A kisorsolt nyertes, csak akkor jogosult a nyereményre, ha a játék során feltöltött blokko(ka)t 
megőrizte. A játékban feltöltött blokko(ka)t ugyanis be kell küldeni ellenőrzésre. Ha a 
blokkok adatai teljes egészében megegyeznek a feltöltött blokkokéval és a blokkot kibocsátó 
jogi személy blokkmásolatával, akkor jogosult a nyertes a nyereményre.  

 
 

7. A SPAR felelőssége 
A SPAR kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 
kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli 
regisztrációjából / játékban való részvételéből, valamint a nyertes részére elektronikus úton 
e-mailben vagy Facebookon keresztül elküldött értesítésnek neki fel nem róható 
elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből 
eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. SPAR 
kizárja a felelősségét a nyeremény Magyar Posta által történő kézbesítése során felmerülő 
hibák, késések, jogosulatlan átvétele okán. A nyeremény elvesztése, elhagyása, 
megsemmisülése, jogosulatlan általi átvétele vagy felhasználása esetére SPAR kizárja a 
felelősségét, a voucher / utalvány / ajándékkártya és a nyereménytárgyak nem pótolhatók.  
 
SPAR kizárja felelősségét a felhasználóknál esetlegesen jelentkező számítógép vagy internet 
problémák, jogosulatlan számítógép hozzáférés okán és azzal összefüggésben keletkezett 
károk tekintetében.  
SPAR kizárja a felelősségét a SPAR által előre nem tervezhető meghibásodás miatt, 
illetve ha a nyereményjáték egyéb hiba miatt nem elérhető és a Játékban való részvétel 
átmenetileg esetlegesen nem biztosított.  

SPAR kizárja a felelősségét bármely olyan körülmény miatt, amely a voucher / utalvány / 
ajándékkártya és a nyereménytárgyak átadását követően az utazásnál, a foglalás során, az 
utazás alatt vagy azzal összefüggésben, továbbá azok beváltása során, illetve a 
nyereménytárgyak használata során a Nyertesnél illetve harmadik személynél felmerülnek. 
SPAR nem felelős az utalványok / ajándékkártyák beváltása során a választott időpont vagy 
utazás foglaltsága, az ajándékkártyával választott termék meghibásodása, igénybe vett 
szolgáltatás hiányossága vagy hibája esetére. SPAR a jelen szabályzat szerinti nyeremények: 
voucher / utalvány / ajándékkártya és a nyereménytárgyak  nyertesek részére történő 
átadására vállal kötelezettséget. 
 

8. Adatkezelés és adatvédelem 
A játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező a 
regisztráció során hozzáférhetővé tett (megadott) személyes adatokat csak arra használja, 
hogy a Játék során szükséges értesítéseket és az üzeneteket a Játékosoknak eljuttassa. Az 



 

 

 

  

 

 

adatkezelés során a SPAR maradéktalanul betartja az Információs önrendelkezési jogról szóló 
2011. évi CXII. – továbbiakban Infotv. - és az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásait, az 
adatokat harmadik személynek nem továbbítja. A játékosok a hozzájárulás megadása előtt 
jelen játékszabályzat alapján teljes körű tájékoztatást kapnak az adatkezelés céljáról, 
időtartamáról és kezelésének módjáról, a jogorvoslati lehetőségekről. SPAR az adatkezelést 
az Adatkezelési Nyilvántartás részére bejelentette, az adatkezelés nyilvántartási száma: 
NAIH-52478/2012. Jelen játék során megadott adatok kezelője: SPAR Magyarország 
Kereskedelmi Kft., adatfeldolgozó: Spice Communication Kft. A SPAR fenntartja a jogot, hogy a 
nyertes nevét és lakcímét – kizárólag városnév feltüntetésével – a Játékszabályzatban leírtak 
alapján az érintett hozzájárulása alapján az ott írt részletességgel közzétegye, mely 
közzétételhez a Játékos a regisztráció végrehajtásakor feltétel nélkül és kifejezetten 
hozzájárul. A játékban való részvétellel egyidejűleg a felhasználó / játékos kijelenti, hogy a 
játékszabályzatot és az adatvédelmi nyilatkozatot megismerte és elfogadta. , A SPAR 
bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai 
kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését, megilleti a visszavonás, a korlátozás és 

az adatkezelés elleni tiltakozás, valamint a hozzáférés joga, melyeket Játékos a következő címre 
juttatott megkereséssel gyakorolhat: 2060 Bicske Spar út 0326/1. hrsz.. Ezen kívül a Játékost megilleti 

a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A nyereményjátékra regisztráltak köre a 
jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. és a GDPR alapján 
bíróság előtt gyakorolhatja, illetve kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság (NAIH) segítségét is (Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos, 1225 Budapest, Szilágyi 
Erzsébet fasor 22/C Postacím: 1530 Budapest Pf. 5.) A nyertesek jelen játékban megadott 
személyes adatait Szervező a sorsolást követő 8 évig őrzi – a Számv. Tv. rendelkezései 
alapján – ezt követően azok törlésre kerülnek.  A nem nyertes játékosok megadott személyes 
adatai az Infotv. és a GDPR rendelkezéseire figyelemmel a sorsolást követően haladéktalanul 
törlésre kerülnek. A SPAR fenntartja a jogot, hogy a játékot felfüggessze, vagy megszüntesse, 
amennyiben annak folytatása rajta kívülálló okok alapján nem lehetséges. A SPAR fenntartja 
a jogot, hogy a játék feltételeit, így különösen a játék időtartamát vagy a jelen szabályzatot 
bármikor megváltoztassa, melyről haladéktalanul tájékoztatja a Résztvevőket a 
www.nyeremenyjatek.spar.hu weboldalon.  
 
SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 
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