SPAR - FRIESLANDCAMPINA
„Szerezd meg a szörnyen muris Pöttyös thermo poharakat!”
nyereményjáték részvételi szabályai
1. Jelen szabályzat a FrieslandCampina Hungária Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 33.;
továbbiakban: „FrieslandCampina”) és a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (székhely:
2060 Bicske, SPAR út 0326/1.hrsz.) által szervezett (továbbiakban: „SPAR”, együttesen
„Szervezők”) promóciójának részvételi- és játékszabályait tartalmazza (továbbiakban: „Játék”).
A Játékban kizárólag a jelen játékszabályzat (a továbbiakban „Játékszabályzat”) 2. pontjában
foglalt feltételeknek megfelelő személyek (a továbbiakban "Játékos") vehetnek részt, akik az
akció ideje (lásd 3. pont) alatt a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételek betartásával és a
rögzített módon vásárolnak a magyarországi SPAR vagy INTERSPAR vagy SPAR Partner
áruházak (a továbbiakban együttesen: „Üzlet”) valamelyikében, azzal, hogy a promócióban
nem vesznek részt a City Spar, SPAR Express és SPAR Market üzletek, ezeknek listája a
www.spar.hu weboldalon megtalálható. A promóció csak a Játékban részt vevő SPAR- és
INTERSPAR-üzletek eladóterében bonyolított vásárlások esetén érvényes, az Üzletekhez
kapcsolódó bérüzletsoro(ko)n nem!
2. A 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 2017. szeptember 07. 00:00 órától 2017. szeptember 20. 24:00 óráig tart.
Az Üzletben átvehető ajándékok átvételére ezen időszak alatt van mód, illetve az aktuális,
adott Üzletben fellelhető 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 adott Üzlet eladóterében a termék
és az ajándékok közelében.
4. A Játék menete:
Azokat a vásárlókat, akik a Játék időtartama alatt (lásd 3. pont) a SPAR, INTERSPAR, SPAR
Partner áruházak valamelyikében (kivéve City Spar, SPAR Express és SPAR Market üzletek)
2017. szeptember 07. 00:00 óra és szeptember 20. 24:00 óra között legalább 2 csomag
10x30g-os kiszerelésű Pöttyös Túró Rudi Natúr ét bevonóval terméket egyidejűleg
vásárolnak egy vásárlás alkalmával (azaz egy blokkon) 1db „Pöttyös thermo pohár” (a
továbbiakban: „ajándék”) illeti meg, azzal, hogy a Játékos annyi darabszámú ajándékra
jogosult, ahányszor az előbb említett feltételt egyidejűleg, egy vásárlás alkalmával, azaz
egy blokkon igazolhatóan teljesíti. (Pl. Ha a Játékos egy vásárlás alkalmával, azaz egy
blokkon 4 db 10x30 g-os kiszerelésű Pöttyös Túró Rudi Natúr ét bevonóval terméket vásárol,
akkor ezen Játékost 2 db 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,
utalványra, más termékre vagy egyéb kedvezményre 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 választhatják:
-

1 db Pöttyös thermo pohár.

Az ajándék thermo poharak 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 Natúr, ét bevonóval 10x30g csomag, 2 darab
A promóció időtartama alatt a Szervezők új Pöttyös terméket is bevonhatnak a promócióba,
melyről a jelen szabályzat módosításával a honlapukon nyújtanak tájékoztatást. A jelen
szabályzat esetleges módosításai(i) a 11. pontban meghatározott honlapokon történő
közzétételt követően lebonyolított vásárlásokra alkalmazhatók.
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 15000 db ajándék kerül átadásra. Az egyes Üzletekben átadható
ajándékmennyiséget a Szervezők saját belátásuk szerint határozzák meg az Üzlet
forgalmi adatai alapján, mely a Szervezők üzleti titkát képezi, tehát a Szervezők nem
kötelesek felvilágosítást adni a Játékosok számára arról, hogy adott Üzletben (még)
hány db ajándék lelhető fel, illetve a promóció során összesen hány db ajándék lelhető
fel az adott Üzletben. A Szervezők a promóció során - az Üzlet forgalmi adatai, vagy
bármely egyéb szempontok alapján - bármikor jogosultak az ajándékok mennyiségét az
adott Üzletben megváltoztatni. Figyelemmel arra, hogy adott Üzletben a Játék a készlet
erejéig tart, a Szervezők nem kötelesek gondoskodni az ajándékok pótlásáról,
amennyiben az ajándékkészlet adott Üzletben kimerült, valamint nem kötelesek az
ajándékok helyébe lépő egyéb ajándékot, kedvezményt, terméket, készpénzt vagy
bármilyen egyéb előnyt stb. biztosítani azoknak a Játékosoknak, akik számára az
ajándék azért nem volt átadható, mivel az ajándékkészlet adott Üzletben kimerült.
Egy vásárlás esetén egy blokk legfeljebb 3 db ajándék Játékos általi igénylésére és
átvételére jogosít fel, 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 vásárlás
helye szerinti Üzletben, a vásárlást követő átvételre vagy a vásárlás helyszínétől eltérő
Üzletben történő átvételre nincs lehetőség, abban az esetben sem, ha az adott Üzlet
vonatkozásában az ajándékok mennyisége kimerült.

8. A nyereményhez tartozó SZJA és egyéb adófizetési kötelezettséget a Szervezők viselik.
9. 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 terhére.
A Játékos a részvétellel elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

10. A Szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy a jelen Szabályzatot bármikor, azonnali
hatállyal módosítsák. A módosítást legkésőbb annak hatályba lépésével egyidejűleg teszik
közzé a 11. pontban megadott honlapokon.
11. A nyereményjátékkal kapcsolatos információk és a hivatalos játékszabályzat megtalálható a
www.pottyos.hu és www.spar.hu internetes oldalakon. Észrevétel- vagy panasztételre a
Szervezőknek az előbbi honlapokon található elérhetőségein nyílik lehetőség.
	
  

12. A Játékból ki vannak zárva:
13.
a)
a Szervezők vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottai és azok közeli
hozzátartozói (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1)
bekezdés 1. pont.);
b)
a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli
hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont.).
A Szervező és a Játékban közreműködő partnerei a legnagyobb gondossággal járnak el a Játék
lebonyolítása terén, de semmiféle felelősséget nem vállalnak a Játékosokat ért esetleges
veszteségekért, valamint az ajándékok minőségi és egyéb hibájáért, illetőleg az ezen hibák által
okozott károkért – e körben a felelősség az ajándékok gyártóját terheli.
FrieslandCampina Hungária Zrt. és SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.
Szervezők
Budapest, 2017. 08. 07.

