
JÁTÉKSZABÁLYZAT 
Mesternégyes nyereményjáték 

 
 
1. A játék neve, szervezője  
Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) által kezelt, 
karbantartott www.nyeremenyjatek.spar.hu weboldalon futó „Mesternégyes nyereményjáték” 
elnevezésű játékára, az alábbi feltételekkel.  
 
2. A játékban részt vevő személyek  
A Játékban részt vehet minden - 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. (Elvált szülők esetén 
a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, a képviseleti jog terjedelmével kapcsolatos szülők közötti vita 
esetén a Játékos 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. 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 leírása, menete, tárgynyeremények, extra nyeremény 
 

- A játék kezdetének időpontja: 2021. június 9. 8.00 óra. 
- A játék zárásának időpontja: 2021. június 30. 24.00 óra. 

 
Aki egyszerre legalább 4 db Szurkolj velünk! katalógusban szereplő terméket vásárol a promóció ideje 
alatt és a blokk / számlaadatokat feltölti a nyeremenyjatek.spar.hu weboldalra, részt vehet értékes 
tárgynyereményeink sorsolásán. 
Tárgynyeremények: 
 

- 3 db LG 50UP75003LF 50’’ Smart TV 
- 1 db elektromos roller (CITYBLITZ URBANIZE 8 E-ROLLER) 
- 5 db Adidas magyar válogatott mez, férfi, L-es méret  
- 10 db Tchibo Cafissimo Pure kávéfőző, fekete 
- 20 db Adidas Unifória Európa-bajnokság labdája 
- 20 db VARTA Power Bank Energy 10000 

 
Az Adidas magyar válogatott mez nyereménynél igyekszünk a méretet egyeztetni a nyertessel, de az L-
es méret az amit garantálni tudunk. 
 
A promócióban részt vevő termékek megtalálhatók a 2021. 06.09. és 06.30. között érvényes Szurkolj 
velünk! katalógusban, illetve a https://www.spar.hu/ajanlatok  weboldalon a katalógus érvényessége 
alatt.  
Minél több blokkot/számlát tölt fel egy Játékos, annál nagyobb esélye van a fenti nyereményeket 
megnyerni. 1 Játékos csak 1 tárgynyeremény megnyerésére jogosult. 
 
 
A promócióban résztvevő üzletek a Játékszabályzat 9. pontjában találhatók meg. Az ezekben az 
üzletekben történő, illetve a SPAR Online shop felületen (https://www.spar.hu/onlineshop/) a 



promóció időtartama alatt leadott és teljesített, legalább 4 promócióban résztvevő terméket 
tartalmazó blokk és megfizetett számla részt vehet a játékban.  
A 9. pontban nem felsorolt üzletek a nyereményjátékban nem vesznek részt. 
Az Online shopban nem található meg az összes Szurkolj velünk katalógusban szereplő és így a 
nyereményjátékban részt vevő termék. Online Shopos vásárlással extra nyeremény megnyerésére nincs 
lehetőség, csak tárgynyeremény megnyerésére. 
 
 
Blokkok érvényes feltöltéséhez az alábbi adatok megadása szükséges: vásárlás pontos dátuma (év, 
hónap, nap), AP kód (pl. 12345678 – maximum 8 számjegy egybeírva, szóköz és egyéb elválasztás 
nélkül), TRSZ szám (pl.1234567890 – maximum 10 számjegyből álló számsor).  
 
SPAR Online Shopban történő vásárlás esetén a számla érvényes feltöltéséhez az alábbi adatok 
megadására van szükség: 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). 
 
Egy blokkadat (AP kód, TRSZ szám stb.) és az online shop felületen leadott megrendelés során kiállított 
számla (rendelésszám, számla kelte, számla sorszáma) érvényesen csak egyszer tölthető fel. 
Amennyiben olyan blokkot / számlát kíván valaki feltölteni, amely már regisztrálásra került, a Játékban 
kizárólag az először feltöltött regisztráció minősül érvényes pályázatnak.  
A jelen pontban felsorolt adatok példaként kerültek megjelölésre, kérjük, azokat ne töltse fel!  
 
 
Hibásan megadott vagy valótlan adatok esetén a blokk / számla regisztráció nem érvényes. A 
Játékosoknak a vásárlást igazoló blokkjaikat / számláikat meg kell őrizniük, mert nyertesség esetén a 
nyeremény átvételének feltétele az eredeti és sértetlen blokkok / számlák leadása. Elvesztett, sérült 
blokkokért / számlákért, téves adatfeltöltésért a SPAR nem vállal felelősséget, a blokkok/számlák utóbb 
nem pótolhatók. 
Szervező fenntartja a jogot, hogy a feltöltött blokkok / számlák valódiságát és a megrendelések 
kiszállítást követő végösszegét és tartalmát ellenőrizze és e célból a feltöltött blokk adatokat és a 
számlát kiállító SPAR Magyarország Kft. / franchise üzlet esetén az üzletet működtető jogi személy 
részére a blokk vagy a számla adatainak ellenőrzése céljából megküldje. Amennyiben a feltöltött blokk, 
vagy számla adat bármelyike nem egyezik az azt kiállító jogi személy nyilvántartásában található  blokk 
/ számla másolat valamely adatával és felmerül a gyanú a blokk / a számla manipulálásával 
kapcsolatosan, a blokkot / a számlát kiállító jogi személy állásfoglalása az irányadó és Szervező jogosult 
az ilyen blokkot /számlát feltöltő Játékost és pályázatát kizárni a játékból, a játékos ebben az esetben 
nyereményre nem jogosult és kártérítési vagy egyéb jogcímen igénnyel sem a Szervező, sem a 
Lebonyolító, sem a SPAR Magyarország Kft, vagy az áruházat üzemeltető jogi személy ellen nem élhet. 
 
A nyertesek kizárólag akkor jogosultak a nyereményre, ha be tudják mutatni a vásárlást igazoló eredeti 
blokkot, illetve SPAR Online Shop rendelések esetén a számlát. 
A sorsolás alkalmával a tárgynyereményeket illetően a nyerteseken felül összesen 59 tartaléknyertes 
kerül kisorolásra, akik a kisorsolás sorrendjében jogosultak az eredeti nyertes helyébe lépni, 
amennyiben a nyertes pályázata utóbb bármely okból érvénytelennek bizonyulna.  
A tartaléknyertes abban az esetben válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes nem felel meg jelen 
játékszabályzat valamely követelményének, vagy adatai nem ellenőrizhetőek, vagy nem valósak, vagy 
tévesek, és ezért a Játékból ki kell zárni, vagy az értesítéstől számított 90 napon belül nem elérhető, 
vagy nem jelentkezik a nyertes. 
 
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:  

- a regisztrációhoz használt e-mail címe vagy Facebook profilja 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 hamis regisztrációval/Facebook-profillal vagy a blokkot / 
számlát kiállító jogi személynél rendelkezésre álló blokkmásolattal / 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.  
 
A nyereményjátékban extra nyeremény is kisorsolásra kerül. Ezt azok a Játékosok nyerhetik meg, akik 
MySPAR applikációval, regisztrált SuperShop kártyával vásárolják meg egyszerre a Szurkolj velünk! 
katalógusban található legalább 4  terméket, a blokkadatot feltöltik a nyeremenyjatek.spar.hu 
weboldalra és blokkfeltöltéskor bejelölik, hogy MySPAR applikációval, regisztrált SuperShop kártyával 
vásároltak. Az extra nyereményre csak üzletekben történő vásárlással lehet pályázni, Online shopos 
számlával nem, drive in / áruházi átvétel esetén sem. Online shopos számlával nem lehetséges extra 
nyereményt nyerni.  
Az extra nyereményt illetően a nyerteseken felül 10 tartaléknyertes kerül kisorsolásra.  
 
 
Extra nyeremény:  

- 5 db, egyenként 100 000 SuperShop pont 
 
A 100 000 SuperShop pont 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 
A 100 000 SuperShop pont kizárólag 1 db SuperShop kártyára kerül felírásra, több kártyára nem 
osztható meg. A 100 000 SuperShop pont más nyereménytárgyra vagy készpénzre nem váltható, nem 
átruházható. A nyeremény átvételének feltétele, hogy a nyertes rendelkezzen saját nevére szóló 
érvényes plasztik SuperShop kártyával. 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. 1 Játékos csak 1 db 100 000 
SuperShop pontnyeremény megnyerésére jogosult. 
 
 
 
4. A Játék időtartama  
A játék 2021. június 9. 8:00 órától 2021. június 30. éjfélig tart.  
A vásárlásnak a résztvevő áruházak nyitvatartási idejében kell történnie a játék időtartama alatt. A 
résztvevő áruházak nyitvatartási ideje áruházanként eltérő lehet. A játék időtartama alatt mind a 
vásárlásnak, mind a blokk / számla adat feltöltésnek meg kell történnie.  
 
SPAR online shop megrendelés esetén a nyereményjátékban csak a 2021.06.30-ig kiszállított/átvett 
rendeléssel lehet részt venni.  A rendelést át kell venni, a számlát fel kell tölteni ez időtartam alatt. 
Amennyiben eláll a pályázó a promóciós termék vásárlásától, nem jogosult részt venni a promócióban. 
SPAR Online shop megrendeléssel extra nyereményt nem lehetséges nyerni. 
SPAR kizárja a felelősségét arra az esetre, ha valamely terméket esetleges készlethiány miatt nem 
tudott kiszállítani vagy valamelyik résztvevő üzletben nem kapható. 
 
5. Sorsolás 
 
A sorsolások közjegyző jelenlétében, számítógépes software segítségével elektronikusan történnek. A 
sorsolások nem nyilvánosak.  
 
A sorsolás helyszíne:  
Dr. Máté Viktor közjegyző irodája 
1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 61. IV. em. 4. 



Sorsolások ideje: 2021. július 12. (hétfő) 14.00 óra 

 
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 blokkot /számlát 
megőrizte. A játékban feltöltött blokkot/számlát ugyanis be kell küldeni ellenőrzésre. Ha a feltöltött 
blokk/számla adatai teljes egészében megegyeznek a blokkot kibocsátó jogi személy 
blokk/számlamásolatával, akkor jogosult a nyertes a nyereményre. 
A SPAR fenntartja a jogot, hogy a nyertesek nevét a Játék lezárását követően a 
www.nyeremenyjatek.spar.hu honlapon közzétegye. 
 
 
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, az ajándékkártyák 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 az ajándékkártya átadását követően 
azok beváltása során felmerülnek. SPAR a jelen szabályzat szerinti nyeremények 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. 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, 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 weboldalon.  
 
 
9. Promócióban résztvevő üzletek 
A nyereményjáték az INTERSPAR hipermarketekben (kivéve a Budapest III., Bécsi út 154. és a 
Nyíregyháza, László u. 8. sz. alatti INTERSPAR hipermarketek), illetve az alábbi SPAR, SPAR market, SPAR 
partner és City SPAR üzletekben érvényes: Abony, Ceglédi út 8.; Ajka, Ifjúság u. 9.; Balatonfüred, Arácsi 
út 15., Széchenyi út 47.; Békéscsaba, Andrássy u. 37–43.; Bicske, Kossuth tér; Budapest I., Batthyány tér 
5–6.; II., Gábor Áron u. 74–78/A (RÓZSAKERT), Hidegkúti út 167. (SZÉPHALOM), Hűvösvölgyi út 138. 
(STOP.SHOP.), Lövőház u. 2–6. (MAMMUT), Törökvész út 87–91. (RÓZSADOMB CENTER); III., Bécsi út 
136. (STOP.SHOP.), Csobánka tér 3., Monostori út 3.; IV., Árpád út 183–185., Görgey út 22., Megyeri u. 
236., Nap u. 16., Rózsa u. 18.; V., Károly krt. 22–24.; VI., Nyugati tér 1–2.; VII., Akácfa utca 42-48., 
Dembinszky u. 12., Erzsébet krt. 24.; VIII., Blaha L. tér 1–2., Szigony u. 12.; IX., Lobogó utca 14. (Napfény 
utca 10.), Mester u. 30–32., Üllői út 147.; X., Kerepesi út 73.; XI., Balatoni út (Kérő u. 1.), Péterhegyi 
lejtő 36., Rétköz u. 7. (ELEVEN CENTER); XII., Alkotás utca 53. (MOM); XIII., Gyöngyösi sétány 2.; 
Országbíró u. 38–42.; Váci út 178. fszt. 3/B (DunaPlaza); XIV., Egressy út 178/C; Örs Vezér tere 24. 
(SUGÁR), Vezér út 39–41.; XV., Vasutastelep utca 4.; XVI., Arany J. u. 102.; XVII., Jászapáti utca 71–75. 
(Naplás u. 62–68.), Maroshévíz u. 1.; XVIII., Alacska út 3., Nefelejcs u. 89., Sallai út 15/B; XXI., Görgey 
Artúr tér 20., Kossuth Lajos utca 160-164.; XXII., Rákóczi út 20/A; Celldömölk, Sági u. 22.; Csorna, 
Erzsébet királyné u. 5.; Dabas, Bartók B. u. 46/A; Debrecen-Józsa, Szentgyörfalvi út; Debrecen, Csapó u. 
30. (FÓRUM), Nagy Lajos király tér 1–3., Somlyai út 3.; Dorog, Bányász körönd; Dunakeszi, Barátság útja 
13., Toldi M. u. 1.; Eger, Sas u. 1.; Encs, Petőfi út 66.; Érd, Diósdi u. 46.; Erdőkertes, Béke út 2.; 
Esztergom, Damjanich János út 2.; Füzesabony, Hunyadi út; Gárdony, Balatoni út, Szabadság u. 2392/I; 
Göd, Pesti út 176.; Gödöllő, Köztársaság út 85.; Gyöngyös, Dobó u. 5., Jókai u. 57.; Győr, Arany János u. 
16., Egressy Béni út 80., Fehérvári út 20., Pátzay Pál u.; Hajdúszoboszló, Hőforrás-Rákóczi utca; 
Halásztelek, Rákóczi F. u. 94–96.; Herend, Vasút u. 1/C; Heves, Fő út 48.; Kalocsa, Szent István király u. 
84.; Kaposvár, Berzsenyi u. 1–3.; Kapuvár, Győri út; Kazincbarcika, Egressy u. 1/A, Mátyás király út 58.; 
Kecel, Vasút u. 14.; Kecskemét, Március 15–e u. 5/A; Kisbér, Kossuth u. 4/6.; Kiskunfélegyháza, Dr. Holló 
Lajos u. 74 –76.; Kistarcsa, Semmelweis tér 2.; Körmend, Rákóczi út 2/C; Kőszeg, Rákóczi u. 80–82.; 
Kozármisleny, Vadvirág u. 1.; Lajosmizse, Dózsa Gy. út 20–22.; Lenti, Kisfaludy u. 4.; Letenye, Kossuth u. 
2.; Maglód, Damjanich u.29.; Makó, Csanád vezér tér 31.; Mátészalka, Szalkay L. u. 4.; Mezőkövesd, Egri 
út 1.; Miskolc, Fényi Gyula tér, Király u. 7/A, Klapka Gy. u. 9–11., Széchenyi út 111.; Monor, Ady E. u. 
57–59.; Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 5.; Nyírbátor, Eduárd u. 13.; Nyíregyháza-Korzó, Nagy Imre 
tér 1.; Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 95.; Ócsa, Szabadság tér 1.; Pásztó, Fő u. 83–87.; Pécs, Lahti út 2/1.; 
Penc, Rákóczi utca 21.; Petőháza, Spar út 1.; Pilisvörösvár, Bécsi út 2/B; Pomáz, Huszár u. 25.; 



Püspökladány, Kossuth L. u. 11.; Sajószentpéter, Kossuth u. 96.; Salgótarján, Bem u. 14–16.; Salgótarján, 
Budapesti út 57., Füleki út 203.; Sárvár, Laktanya u. 32–44.; Solymár, Terstyánszky u. 102.; Sopron, 
Arany János u. 16., Bánfalvi út 8.; Szántód, Siófoki út 3.; Szarvas, Szabadság u. 47–49.; Szécsény, Rákóczi 
út 112.; Szeged, Csanádi u. 7., Csillag tér 6., Londoni krt. 3., Szilléri sugárút 26–30.; Szeghalom, Ady E. 
u. 10–12.; Székesfehérvár, Pozsonyi út 10.; Rákóczi u. 3–5.; Szentendre, Ady E. u. 24.; Szentgotthárd, 
Hunyadi út 21.; Szolnok, Ady E. u. 28/A; Szombathely, 11-es Huszár út 39– 45., Szent Márton u. 21.; 
Tapolca, Juhász Gyula út; Tatabánya, Dózsa u. 28., Szent Borbála út 33/1.; Tiszafüred, Ady E. u. 14.; 
Tiszakécske, Vízhányó János utca 2/A; Tiszaújváros, Lévai u. 2.; Tököl, Fő utca 88.; Törökbálint, Feketerét 
utca 2.; Törökszentmiklós, Kossuth u. 98–100.; Újfehértó, Gyár u. 1.; Vác, Avar utca 6.; Vásárosnamény, 
Jókai u. 8–12.; Vasvár, Alkotmány u. 95.; Velence, Karnevál krt. 7.; Veresegyház, Gödöllői út 2/A. 
A promócióban SPAR Online Shopban történő vásárlással is részt lehet venni (drive in / áruházi 
átvétellel is). Online Shopos vásárlással extra nyeremény megnyerésére nincs lehetőség, csak 
tárgynyeremény megnyerésére. 
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