JÁTÉKSZABÁLYZAT
„Húsrajongó nyereményjáték” 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 „Húsrajongó 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
-

A játék kezdetének időpontja: 2022. szeptember 8. 8.00 óra.
A játék zárásának időpontja: 2022. szeptember 28. 24.00 óra.

A játékban minden, a promóciós időszakban megvásárolt promóciós címkével ellátott Regnum, SBudget és SPAR BBQ tálcás hústermékkel részt lehet venni, a fedőfólián található címke hátoldalán lévő
kód feltöltésével. A nyeremények sorsolásába való bekerüléshez a megadott időszakban (2022.09.0828.) a vásárlásnak és a kódfeltöltésnek is meg kell történnie.
Minél több kódot tölt fel egy Játékos, annál nagyobb esélye van nyereményt nyerni.
Minden magyarországi SPAR, INTERSPAR, City SPAR, SPAR partner és SPAR market üzletekben történő,
illetve a SPAR Online shop felületen (https://www.spar.hu/onlineshop/) leadott és teljesített (átvett és
kifizetett) megrendeléssel, az adott időszak alatt vásárolt promóciós kódot tartalmazó termék részt
vehet a játékban.
A fedőfólián található címke hátoldalán lévő kódok érvényes feltöltéséhez regisztráció szükséges.
Egy fedőfólián található címke hátoldalán található kód érvényesen csak egyszer tölthető fel.
Amennyiben olyan kódot kíván valaki feltölteni, amely már regisztrálásra került, a Játékban kizárólag az
először feltöltött regisztráció minősül érvényes pályázatnak.
Hibásan megadott vagy valótlan adatok esetén a kód regisztráció nem érvényes.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a feltöltött kódok valódiságát ellenőrizze és e célból a feltöltött kód
adatokat kiállító SPAR Magyarország Kft. / franchise üzlet esetén az üzletet működtető jogi személy
részére a kód adatainak ellenőrzése céljából megküldje. Amennyiben a feltöltött kódok bármelyike nem
egyezik az azt kiállító jogi személy nyilvántartásában található kódokkal és felmerül a gyanú a kód
manipulálásával kapcsolatosan, a kódot kiállító jogi személy állásfoglalása az irányadó és Szervező

jogosult az ilyen kódot 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 sorsolás alkalmával a nyerteseken felül 10 tartaléknyertes, a fődíjat illetően a nyerteseken felül 5
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.
4. A Játék időtartama
A játék 2022.szeptember 8. 8:00 órától 2022. szeptember 28. 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 kód feltöltésnek meg kell történnie. Online-shop esetében a kiszállításnak / termék
áruházi átvételének is meg kell történnie a játék időtartama alatt, csak a megrendelés nem elégséges.

5. Nyeremények és sorsolás
A játékban a következő nyeremények kerülnek kiosztásra a megadott feltételek szerint a Játékosok
között:
Fődíj
5 db 300.000 Ft értékű SPAR ajándékkártya
Az ajándékkártyák a magyarországi SPAR és INTERSPAR üzletekben használhatók fel. Az ajándékkártyák
készpénzre váltása nem lehetséges. Nem használható másik ajándékkártya vásárlására. Az
ajándékkártyák 2025.08.25-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. Az ajándékkártyák beváltási feltételei a kártyán és a hozzá tartozó
tájékoztatón tekinthetőek meg.
További nyeremények:
-

10 db SI FORRÓLEVEGŐS HŐLÉGSÜTŐ 26095 SI HEIßLUFTFRITTEUSE 1400W
10 db SR KONTACKT GRILL 27367 SR Kontaktgriller
10 db kés szett, amely az alábbiakat tartalmazza:
1 db SIMPEX UNIVERZÁLIS KÉS 12,5CM
1 db SIMPEX SZAKÁCSKÉS 20,3CM
1 db SIMPEX HÚSVÁGÓ ÉS FILÉZŐ KÉS 20,3CM
1 db SIMPEX KÉSÉLEZŐ

-

10 db Rumour étterembe szóló 6 fogásos, 2 fős vacsora

A nyereményvacsorára jogosító voucher 2022.12.31-ig váltható be, előzetes foglalás után. Foglalni az
étterem weboldalán (https://rumour.restaurant/etterem/) van lehetőség. A foglalás során a voucher
számát meg kell adni. Foglalni az aktuálisan szabad időpontokra van lehetőség. A nyeremény
italfogyasztást nem tartalmaz.
Az étterem címe:
1052 Budapest, Petőfi tér 3-5.

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.
Sorsolás időpontja:
2022.10.03. (hétfő) 10:00 óra
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 kóddal
játszott, jogosulatlan előnyre szert téve ezzel;
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 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. További információk
A SPAR a Játékban nem oszt szét a jelen játékszabályzatban megjelölt nyereményeken túlmenő egyéb
nyereményt.
A SPAR jelen Játékkal kapcsolatosan meghozott döntéseivel szemben és a Játék lebonyolításával, az
abban való részvétellel kapcsolatban mindennemű jogi út kizárt. A jelen játékszabályzat
értelmezésének joga kizárólag a SPAR-t illeti.
A Játék üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és
ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a SPAR-on kívülálló tényező, mint például kapcsolati
hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség,
stb. A SPAR az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
Ha a Játékos adatfeltöltés vagy regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat
(bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a SPAR
semmilyen felelősséget nem vállal.
A SPAR kizár minden felelősséget azért, ha a nyeremény rendelkezésre bocsátása, postázása technikai
okból késedelmesen történik meg, vagy nem történik meg.

A Játékosok a SPAR adatbázisában szereplő, illetve a regisztráció során megadott adataik útján kerülnek
azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a SPAR érdekkörén kívül eső, technikai
problémákért a SPAR-t semmilyen felelősség nem terheli.
A Játék szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési
igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során
bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide
nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos
gondatlanságával okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget.
A nyeremények készpénzre nem válthatók.
A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért és egyéb hibákért sem
a SPAR, sem alvállalkozói nem vállalnak felelősséget.
A SPAR fenntartja a jogot, hogy jelen játékszabályzatban – ideértve a nyereményeket is – bármikor
egyoldalúan megváltoztassa, vagy visszavonja.
A nyereményekkel kapcsolatosa termékfelelősségi szabályok a termék gyártóját terhelik. A
nyereményvacsorára jogosító voucher átvételét követően az odautazás és a hazautazás költsége a
nyertest terheli, a voucher tartalmán felüli fogyasztás költsége a nyertes terheli. A voucher beváltása
során bármely igény közvetlenül a nyereményt biztosító étteremnél terjeszthető elő, a SPAR ezekért
kizárja a felelősségét, a nyereményvacsorára jogosító voucher átadására vállal kizárólag
kötelezettséget.

SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.
Bicske, 2022. szeptember 6.

