
„TALÁLKOZZ ÉS KÁVÉZZ FREI TAMÁSSAL FIRENZÉBEN” 

nyereményjáték 

 JÁTÉKSZABÁLYZAT 

• A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) online nyereményjátékában 

(továbbiakban: Játék) részt vehet minden, Magyarországon bejelentett lakcímmel rendelkező 

természetes személy - ide nem értve a SPAR munkavállalóit és azoknak a Ptk. 8 : 1. § (1) bekezdés 

1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozóit -, aki 2022. október 6. és 2022. november 16. 

napja között a https://www.spar.hu/cafefrei weboldalra látogat (továbbiakban Résztvevő).  

• A Játékban kizárólag 18 éven felüli személyek vehetnek részt! 

• A Játékban való részvétel feltétele egy vásárlás alkalmával, egy blokkon, vagy számlán legalább 

1 db promócióban résztvevő Cafe Frei kávétermék (1. számú melléklet: a promócióban résztvevő 

termékek) megvásárlása 2022. október 6. és 2022. november 16. között a játékban résztvevő 

magyarországi SPAR, INTERSPAR áruházakban, valamint a SPAR online shopból kiszállítással, 

vagy áruházi átvétellel. Amennyiben a játékos legalább 3 terméket vásárol bármely 

promócióban résztvevő termékből egy vagy több blokkon, illetve számlán a promóció 

időtartama alatt, jogosult a fődíj sorsoláson való részvételre is. 

A promócióban a SPAR partner, SPAR market, SPAR express OMV és DESPAR üzletekben történt 

vásárlások nem vesznek részt. Az online-shop azon vásárlásai, ahol a vevő gyakorolta elállási 

jogát a promócióban résztvevő termék(ek) tekintetében szintén nem vesznek részt a Játékban.  

A promócióban nem vesznek részt a Cafe Frei by Cserpes tejitalok. 

• A https://www.spar.hu/cafefrei   weboldalon történő regisztráció és a promócióban résztvevő 

Cafe Frei termék(ek) vásárlását igazoló blokk, vagy számla megfelelő adatainak megadása. A 

blokkot, illetve számlát meg kell őrizni. Egy blokkal, illetve számlával csak egyszer lehet 

regisztrálni (függetlenül attól, hogy egy blokkon vagy számlán több Cafe Frei termék szerepel), 

ugyanazon blokk-, vagy számlaadatok többszöri megadása a Játékból történő automatikus 

kizárást vonja maga után. 

• A Résztvevő a Játékban történő regisztrációval elismeri, hogy teljes körűen megismerte a 

Játékszabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Résztvevő 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 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.  

• Jelen Játékszabályzat valamennyi promócióban résztvevő magyarországi SPAR, INTERSPAR 

üzletben és a https://www.spar.hu/cafefrei honlapon megtekinthető a Játék kezdetétől.  

• 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.  

 

1. A Játék menete 

 

• Játék kezdetének időpontja: 2022. október 6. 8.00 óra. 

• A Játék zárásának időpontja: 2022. november 16. 20.00 óra. 

• A nyereményjátékban kizárólag az október 6. és november 16. között vásárolt promócióban 

résztvevő (1. sz. melléklet szerinti) szemes, őrölt kávék, valamint a Nespresso vagy Dolce Gusto 
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kompatibilis kávékapszulák vesznek részt, és kizárólag a 2022. október 6. és 2022. november 16. 

közötti vásárlást tartalmazó blokkadatok, illetve számlaadatok feltöltésére van lehetőség. A  

vásárlásnak és a blokk, illetve számlaadatok feltöltésének is meg kell történnie 2022. október 6. 

és 2022. november 16. között. 

Áruházaink nyitva tartása eltérő lehet, illetve online shop kiszállítás vagy áruházi átvétel esetén 

a 2022. november 16-ig kiszállított, átvett és kifizetett vásárlások adatai tölthetők fel 

érvényesen. 

• A Résztvevők a https://www.spar.hu/cafefrei weboldalon regisztrálhatnak személyes adataik 

megadásával (név, e-mail cím, telefonszám megadása szükséges).  

• A  https://www.spar.hu/cafefrei weboldalon regisztrációt/bejelentkezést követően a vásárlást 

igazoló blokk adatait – áruházi vásárlás esetén - vásárlás pontos dátuma (év, hónap, nap), AP 

kód (pl. 12345678 – maximum 8 számjegy egybeírva, szóköz és egyéb elválasztás nélkül), TRSZ 

szám (1234567890 – maximum 10 számjegyből álló számsor), online shop vásárlás esetén pedig 

a számlán szereplő rendelésszám (BH12345678 – 2 betű és 8 számjegy egybe írva, szóköz és 

egyéb elválasztás nélkül), a számla kelte (év, hónap, nap), és a számla sorszáma (Pl. 012346789, 

összesen 10 db számjegy) kell megadniuk.  

A jelen pontban felsorolt adatok példaként kerültek megjelölésre, kérjük, azokat ne töltse fel!  

• Egy blokk, illetve számla adataival csak egyszer lehet részt venni a Játékban, azonban ha egy 

Játékos többször vásárol külön blokkon, illetve számlán szereplő a promócióban résztvevő Cafe 

Frei terméket a Játék időtartama alatt és emiatt több blokkal, illetve számlával rendelkezik, 

nyerési esélyeit növelve többször játszhat (annyiszor játszhat, ahány különböző blokkal, 

számlával rendelkezik, amin legalább 1 db a játékban részt vevő Cafe Frei termék szerepel). 

Amennyiben a játékos legalább 3 terméket vásárol a promóció időszaka alatt, részt vesz a fődíj 

sorsoláson is. 

• Regisztráció nélkül a Résztvevő Játéka érvénytelen.  

• Egy Résztvevő csak egyszer regisztrálhat.  

• Hibásan megadott vagy valótlan adatok esetén a játékos nem jogosult a nyereményre vagy a 

játékban való részvételre. 

• A Játék során bármely játékosnál felmerülő, a Játékból adódó technikai problémákért, esetleges 

programhibákért, rendszerhibákért a SPAR-t, valamint a Játék szervezőit és kivitelezőit 

semmiféle jogi felelősség nem terheli.  

 

2. Sorsolás 

A Játék időtartama alatt a regisztrálók által feltöltött blokkadatok, illetve számlaadatok közül a 

sorsolás a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes software segítségével elektronikusan 

történik, közjegyző jelenlétében. A sorsolás nem nyilvános.  

A sorsolás helyszíne:  

Dr. Máté Viktor közjegyző irodája 

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 61. IV. em. 4. 

Sorsolás időpontja:  

2022. november 21. (hétfő) 10.00 óra 

A 3. pontban meghatározott főnyeremények nyertesein felül 5 fő pótnyertes is kisorsolásra kerül, 

illetve a 3. pontban meghatározott egyéb nyeremények nyertesein felül is 5 fő pótnyertes is 

kisorsolásra kerül. Érvénytelen pályázat esetén az első pótnyertes lép az eredeti nyertes helyébe, a 
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második érvénytelen pályázat esetén a második pótnyertes lép az eredeti nyertes helyébe és így 

tovább. 

3. Nyertesek, nyeremény 

 

• Nyeremények:  

FŐDÍJ 

5 db, egyenként egy főre szóló firenzei Kávékaland, Frei Tamás Társaságában, 2023. április 14. és 
2023. április 17. között. A nyeremény magában foglalja: 

- repülőjegyet, 

- 3 csillagos szállást reggelivel, 

- transzfert, közlekedési kártyát, 

- szervezett, Frei Tamással közös programokhoz kapcsolódó vendéglátóhelyi fogyasztást 

összesen 60.000 Ft értékben, 

- szervezett, Frei Tamással közös programokhoz kapcsolódó belépőket, 

- utazásbiztosítást. 

Az egy főre szóló nyeremény értéke a felsorolt költségeket beleértve összesen: 386.900 Ft. 

Az utazáson való részvétel világjárvánnyal kapcsolatos egészségügyi feltételeit / szabályait az utazás és 
a program szervezője, a légitársaság, és az aktuális hatósági rendelkezések szabályozzák, amennyiben 
a nyertes ezek bármelyikének nem felel meg, és e miatt a járatra való felszállást a repülőtéren 
megtagadják, Szervező ezzel összefüggésben kizárja a felelősségét.  

A fentiek meghatározása a Café Frei Central Europe Kft. és a Morton’s Travel Utazási Iroda kizárólagos 
jogosultsága, ezzel kapcsolatosan reklamációt a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.-nek nem áll 
módjában elfogadni.  

EGYÉB NYEREMÉNY 

10 db egyenként maximum 10.000 Ft értékű Café Frei kávétermékeket tartalmazó csomag, melynek 

tartalmát a 2022. november 16. napon, a SPAR hálózatában listázott termékekből, a 2022. november 

16. napon érvényes fogyasztói árak tekintetében a nyertes önmaga állíthat össze. A nyertesek 

részére a nyertességükről szóló értesítéskor adunk tájékoztatást e-mailen a termékek aktuális 

fogyasztói áráról. 

1 nyertes kizárólag 1 db nyeremény megnyerésére és átvételére jogosult! A fődíj nyertesek először 
kerülnek kisorsolásra, a fődíj nyertesek nem jogosultak további / egyéb nyereményre.  

• A nyertesnek az egyéb nyeremény átvételéhez, a nyertességéről szóló értesítő e-mailt követően 

be kell mutatnia a Cafe Frei termék vásárlását igazoló eredeti blokkot, illetve számlát, amelynek 

adataival a Játékban részt vett. A fődíj nyeremény átvételéhez, a nyertességéről szóló értesítő 

e-mailt követően be kell mutatnia a Cafe Frei termék vásárlását igazoló eredeti blokkokat, illetve 

számlákat, amelyek adataival a Játékban részt vett. A kisorsolt nyertes, csak akkor jogosult a 

nyereményre, ha a játék során feltöltött blokko(ka)t, illetve számlákat megőrizte.  

• A játékban feltöltött blokko(ka)t, illetve számlákat ugyanis be kell küldeni ellenőrzésre. Ha a 

blok(kok), illetve számlá(k) adatai és tartalma valamennyi adat tekintetében teljes egészében 

megegyezik a kasszarendszerünkben rögzített másolattal, akkor jogosult a nyertes a 

nyereményre. 

• A nyeremény másra át nem ruházható, más nyereményre vagy készpénzre be nem váltható. 

Amennyiben a nyertes 18. életévét még nem töltötte be, illetve cselekvőképessége egyéb okból 



korlátozott vagy kizárt, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a 

nyeremény átvételére vonatkozóan a Ptk. szerint a cselekvőképtelen törvényes képviselője, vagy 

a korlátozottan cselekvőképes törvényes képviselőjével együtt jogosult.  

• A nyerteseket a Lebonyolító Spice Communication Kft. képviselője e-mailben értesíti a sorsolást 

követő 2 munkanapon belül. Amennyiben valamelyik nyertes nem azonosítható vagy nem tudja 

bemutatni a vásárlást igazoló eredeti blokkot, illetve számlát, mellyel a Játékban részt vett és 

nyertesként kihúzásra került, vagy jelen szabályzat bármely személyi és/vagy tárgyi feltételének 

nem felel meg, úgy az első pótnyertes lép a helyére. Egy regisztráló csak egyszer nyerhet, 

függetlenül a Játékban részt vett blokkjai, vagy számlái számától.  

• A nyertesek a regisztráció során általuk megadott e-mail címen 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 nyereményeket a Spice Communication Kft. juttatja el a nyerteseknek. A nyeremény 

átadásáról kép-film- vagy hangfelvétel készülhet. Amennyiben kép-film-hangfelvétel készül a 

nyeremény átadásáról, ez esetben a nyertesnek külön dokumentumban mellékelt hozzájáruló 

nyilatkozatban kell ezt elfogadnia. 

• A promóció kapcsán az egyéb felmerülő költségek a Résztvevőt terhelik.  

• A SPAR fenntartja a jogot, hogy a nyertesek nevét a Játék lezárását követően a 

https://nyeremenyjatek.spar.hu/nyertesek oldalon, illetve a https://www.spar.hu/cafefrei 

oldalon közzé tegye, ahol 1 évig elérhető. 

 

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:  

• a regisztrációhoz használt e-mail címe az egyeztetések során vagy annak megkezdése előtt 

törlésre kerül;  

• egyértelműen bizonyítható, hogy hamis regisztrációval, vagy a blokkot, vagy számlát kiállító jogi 

személynél rendelkezésre álló blokkmásolattal, vagy számlamásolattal nem azonos tartalmú 

blokkal, számlával pályázott, játszott, jogosulatlan előnyre szert téve ezzel;  

• egyértelműen bizonyítható, hogy a játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni 

próbálja;  

• jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti.  

 

4. 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 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 főnyeremény utazás során a nyertesnél 

felmerülő bármely sérülés, kifogás esetére a SPAR felelőssége kizárt, a SPAR kizárólag a 

nyereményút voucher átadására, valamint az egyéb nyeremények kijuttatására vállal 

kötelezettséget, az egyéb nyereménynél a termék gyártója felel a szavatossági igényekért. 
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• A nyeremények más nyereménytárgyra vagy készpénzre nem válthatók. 

• A más által jogosulatlanul végrehajtott regisztráció, felhasználónévvel való visszaélés esetén 

SPAR kizárja felelősségét. SPAR szintén kizárja felelősségét az elveszett, ellopott, elhagyott, 

olvashatatlan, egyéb módon megrongálódott és e miatt érvénytelen blokkok, vagy számlák 

miatt, továbbá a megszűnt, nem elérhető e-mail címek miatt. SPAR a nyerteseket a regisztráció 

során megadott email címen értesíti. 

o A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem 

valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a Nyeremények átadásának elmaradásáért 

vagy késedelméért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal;  

o A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, 

a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve 

forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét 

nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti. Szervező 

és a Lebonyolító kizárja felelősségét a Nyeremény átadását követően a helyszínen a 

rendezvény alatt a nyertes vagy harmadik személyek által esetlegesen elszenvedett károk 

és veszteségek tekintetében. Szervező kizárólag a nyeremények átadására vállal 

kötelezettséget; A főnyeremény utazás során a nyertesnél felmerülő bármely sérülés, 

kifogás esetére a SPAR felelőssége kizárt, a SPAR kizárólag a nyereményút voucher 

átadására, valamint az egyéb nyeremények kijuttatására vállal kötelezettséget, az egyéb 

nyereménynél a termék gyártója felel a szavatossági igényekért. A Szervező kizárja a 

Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért 

nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett 

személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos 

egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltétel valamelyikének. A 

Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen 

felelősség nem terheli. 

 

5. 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. 

törvény – továbbiakban Infotv. -, illetve az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásait, az 

adatokat harmadik személynek – a jelen szabályzatban megjelölten címzetten kívül - 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-42478/2012. 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, minden további feltétel és 

ellenérték nélkül az ott írt részletességgel közzétegye, mely közzétételhez a Játékos a regisztráció 

végrehajtásakor feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárul. A nyertesek névsora a sorsolástól 

számított 1 éven keresztül elérhető a www.nyeremenyjatek.spar.hu weboldalon. 

• 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, 

http://www.nyeremenyjatek.spar.hu/


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:: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., 2060 Bicske, SPAR út 0326/1 hrsz. A 

nyereményjátékra regisztráltak köre a jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény, 

valamint a Ptk. 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 http://nyeremenyjatek.spar.hu és a 

https://www.spar.hu/cafefrei weboldalon.  

 

Bicske, 2022. október 6. 

 

1. SZÁMÚ MELLÉKLET – A PROMÓCIÓBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉKEK 

Szemes kávék:  

• Római mogyorókávé,  

• Tokiói csokoládés-málnakávé,  

• Nicaraguai dohány-kávé,  

• Miami Beach vanília kávé,  

• Amszterdami brandy kávé,  

• Konyakmeggyes bonbon kávé;  

Őrölt kávék:  

• Brüsszeli Jaffa-Praliné kávékeverék,  

• Costa Ricai Coco-Bon kávékeverék,  

• Torinói Choko-Nut kávékeverék;  

Nespresso kompatibilis kapszulák:  

• Tokiói csokoládés málna kávékapszula,  

• Római mogyorós kávékapszula,  

• Nicaraguai dohány-kávékapszula,  

• Costa Ricai kókuszos kávékapszula,  

• Espresso by Tamás Frei kávékapszula;  

Dolce Gusto kompatibilis kapszulák:  

• Havannai tej-Caramel Cappuccino kapszula,  

• Indiai Ginzeng Latte Kapszula,  

• Lombard Amaretto Cappuccino kapszula,  

http://nyeremenyjatek.spar.hu/
https://www.spar.hu/cafefrei


• Római mogyoró latte kapszula. 


