SPAR - FRIESLANDCAMPINA
„Gyűjtsd a Szörnyen hangulatos Pöttyös párnákat!”
nyereményjáték részvételi szabályai
1. Jelen szabályzat a FrieslandCampina Hungária Zrt. (továbbiakban: FrieslandCampina)
és a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. által szervezett (továbbiakban: SPAR,
együttesen Szervezők) és az Artvertising Reklámügynökség Kft. (a továbbiakban:
Lebonyolító) promóciójának részvételi- és játékszabályait tartalmazza (továbbiakban:
Játék).
A Játékban kizárólag a jelen játékszabályzat (a továbbiakban Játékszabályzat) 2.
pontjában foglalt feltételeknek megfelelő személyek (továbbiakban "Játékos")
vehetnek részt, akik az akció ideje (lásd 3. pont) alatt a jelen Játékszabályzatban
foglalt feltételek betartásával és a rögzített módon vásárolnak bármely magyarországi
SPAR, INTERSPAR vagy a lenti táblázatban megadott SPAR Partner áruházak
valamelyikében. A promóció csak az eladóterében bonyolított vásárlások esetén
érvényes, a bérüzletsoron nem!
Érintett Spar Partner boltok:
Boltkategória

Boltszám

Település

Irányítószám

Cím

Spar Partner bolt

6920100

Mór

8060

Wekerle u. 34.

Spar Partner bolt

6920200

Ercsi

2451

Dózsa Gy. U. 106.

Spar Partner bolt

6920220

Ercsi

2451

Dózsa Gy. U. 45/4.

Spar Partner bolt

6920210

Ercsi

2451

Fő u. 2.

Spar Partner bolt

6920300

Nyírád

8454

Dózsa Gy. Út 2/a.

Spar Partner bolt

6910100

Budapest

1071

Király u. 35-37.

Spar Partner bolt

6920500

Dunaújváros

2400

Esze Tamás u.13.

Spar Partner bolt

6910200

Budapest

1111

Bartók B. 14.

Spar Partner bolt

6930200

Szárliget

2067

Petőfi S. 03.

Spar Partner bolt

6930100

Tát

2534

Tátika tér 1.

Spar Partner bolt

6910300

Budapest

1066

Nagymező u. 25.

Spar Partner bolt

6910400

Budapest

1016

Mészáros utca 12.

Spar Partner bolt

6910330

Budapest

1131

Szt. László út 152

Spar Partner bolt

6910310

Budapest

1046

Eperjesi utca 75214/9

2. A Szervező megbízásából az Artvertising Reklámügynökség Kft. által lebonyolított
Játékban kizárólag azok lehetnek Játékosok, akik az alábbi együttes feltételeknek
megfelelnek:
a)

Magyarországon bejelentett állandó vagy ideiglenes lakóhellyel
rendelkeznek és 18. életévüket betöltött, cselekvőképes természetes
személyek;
és

b)

a játék időtartama alatt a Játékszabályzatnak megfelelő módon pályáznak
a Játékba.

3. A Játék időtartama:
A Játék 2015. április 09. 00:00 órától 2015. április 22. 24:00 óráig tart.
Az áruházban átvehető ajándékok átvételére ezen időszak alatt van mód, illetve az
aktuális áruházi készlet erejéig. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Játékot
készleten maradó ajándékok esetén áruházi szinten meghosszabbítsák, melyről
azonban a Spar külön kommunikációt köteles kihelyezni az eladótérben a termék és az
ajándékok közelében.
4. A Játék menete:
Azokat a vásárlókat, akik a Játék időtartama alatt (lásd 3. pont) bármely Spar,
Interspar és a fenti listában felsorolt Spar Partner áruházak valamelyikében 2015.
április 09. és 22. között 1 darab natúr étbevonatos Pöttyös Multipack Túró Rudi
10x30g-os csomagot és 5 db ízes Pöttyös Túró Rudi 30g-os terméket vásárolnak
(bármilyen kombinációban) egy vásárlás alkalmával, azaz egy blokkon, 1db Pöttyös
AJÁNDÉK illeti meg.
A Játék feltételeit teljesítő Játékosnak kell az ajándékot kiválasztani és az Üzlet
pénztárához vinni, ahol a pénztárosok ellenőrzik a Játék feltételeinek teljesítését. Az
ajándék készpénzre nem váltható.
5. A Játék nyereményei:
Azok a Játékosok, aki a Játék időtartama alatt, a vásárlás során, teljesítik a fenti
feltételeket, a készlet erejéig az alábbi, azonnali nyereményt kapják:
-

1 db Pöttyös Szörnyecskés párna a választott grafikával

A párnák 4 féle grafikával készültek, ebből választhat 1 darabot a fenti feltételeket
teljesítő vásárló. Az ajándék párnák az Üzlet eladóterén belüli hűtőben vagy a hűtő
közelében kerülnek elhelyezésre.
6. A Játékban a FrieslandCampina alábbi termékei közül kell vásárolni az alábbiak
szerint, melyeknek egy pénztári blokkon kell szerepelniük:
Pöttyös Túró Rudi 10x30g-os ét csomag – 1 darab
és
Pöttyös Túró Rudi 30g-os ízes variánsok – a felsoroltak közül tetszőleges
kombinációban – összesen 5 darab
- Pöttyös Túró Rudi 30g eper
- Pöttyös Túró Rudi 30g barack
- Pöttyös Túró Rudi 30g feketeribizli
- Pöttyös Túró Rudi 30g banán
A Játékban a Pöttyös Túró Rudi 6x30g-os csomagok és a 30g-os ét és tejes variánsok
nem vesznek részt.
A promóció időtartama alatt a Szervezők új Pöttyös Túró Rudi terméket is
bevonhatnak a promócióba, melyről a jelen szabályzat módosításával a honlapukon
nyújtanak tájékoztatást.

7. További feltételek
-

-

Az azonnali ajándékot a Szervezők az adott Üzletben adott napon rendelkezésre
álló készlet erejéig biztosítják. A játék időtartama alatt az összes Üzletben
összesen maximum 9 000 db ajándék kerül átadásra. Az üzletekben átadható
ajándékmennyiséget a Szervezők határozzák meg az Üzlet forgalmi adatai
alapján, mely a Szervezők üzleti titkát képezi.
Egy vásárlás esetén egy blokkal legfeljebb 3 db ajándék adható, még abban az
esetben is, ha a két, jelen Játékszabályzat 6. pontjában meghatározott termék az
adott blokkon 3-nál többször szerepel. Az ajándék csak a vásárlás során (a
fizetés időpontjában) a vásárlás helyszínén vehető át, a vásárlást követő átvételre
nincs lehetőség.

8. A nyereményhez tartozó SZJA és egyéb adófizetési kötelezettséget a Szervezők
viselik.
9. A játék szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Szervező az általa
megbízott Artvertising Reklámügynökség Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 48.)
mint Lebonyolító útján végzi.
10. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvételt megelőzően az ő
kötelessége előzetesen tájékozódni a Játék részvételi szabályairól, ennek
elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat és e mulasztás nem eshet a
Szervezők, illetve a Lebonyolító terhére.
A Játékos a részvétellel elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi
feltételt.
11. A Szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy a jelen Szabályzatot bármikor
módosítsák. A módosítást legkésőbb annak hatályba lépésével egyidejűleg teszik
közzé a 12. pontban megadott honlapokon.
12. A nyereményjátékkal kapcsolatos információk és a hivatalos játékszabályzat
megtalálható a www.pottyos.hu és www.spar.hu internetes oldalakon. Észrevételvagy panasztételre a Szervezőknek az előbbi honlapokon található elérhetőségein
nyílik lehetőség.
13. A Játékból ki vannak zárva:
a)
a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli
hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
b)
a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok
közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.).
A Szervező és a Játékban közreműködő partnerei a legnagyobb gondossággal járnak el a
rendszer működtetése terén, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármilyen
technikai, adatkommunikációs hibáért, adatvesztésért vagy a játékosokat ért
veszteségekért.

FrieslandCampina Hungária Zrt. és SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.
Szervezők

Budapest, 2015.03.27.

