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SuperShop Kft. 2018. januári „Legyen Ön is SuperShop Milliomos” országos promóció 

2018. január 1-31. 

HIVATALOS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

 

A SuperShop Kft. (székhelye: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 8-10., nyilvántartási 

száma: Cg. 01-09-674945 a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál, továbbiakban: „Szervező” vagy 

„SuperShop”) nyereményjátékot szervez (továbbiakban: „Játék”) a SuperShop Törzsvásárlói 

Program kártyabirtokosai között, az alábbi feltételek szerint. 

 

1. A Játékban való részvétel feltételei 

A Játékban részt vehet minden, a jelen Hivatalos Részvételi Feltételeknek megfelelő, 

magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, nem cselekvőképtelen természetes 

személy, aki aktív (azaz a www.supershop.hu honlapon megtalálható, a SuperShop Program 

Általános Részvételi Feltételei Kártyabirtokosok részére („ÁRF-KB”) 9.4. pontja hatálya alá nem 

eső) SuperShop Törzsvásárlói kártyával, NFC SuperShop kártyával, illetve Erste SuperShop 

bankkártyával vagy hitelkártyával rendelkezik (a továbbiakban együttesen: „SuperShop kártya”), 

és a Játék időtartama alatt saját SuperShop kártyáját pontgyűjtésre vagy pontbeváltásra 

használja az alábbi SuperShop Partnerek SuperShop pontkibocsátásba vagy pontbeváltásba 

bevont elfogadóhelyei közül legalább kettőnél, a jelen Hivatalos Részvételi Feltételekben foglalt 

feltételek szerint (a továbbiakban „Játékos”): 

a.) a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. INTERSPAR üzletei („INTERSPAR”); 

b.) a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. SPAR üzletei („SPAR”); 

c.) OMV Hungária Kft. („OMV”); 

d.) Fusion Zrt. Burger King éttermei („Burger King”); 

e.) Bellozzo Étterem („Bellozzo”); 

f.) BestByte Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. („BestByte”) 

g.) Irodamarket Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. („Papírmadár”) 

h.) Katedra Nyelviskola Kft. („Katedra”) 

i.) REGIO Játékkereskedelmi Kft. („REGIO Játék”) 

j.) ERSTE BANK HUNGARY Zrt. („ERSTE”); 

k.) UNION Vienna Insurance Group Zrt. („UNION”) 

l.) Prímaenergia Zrt. („Prímaenergia”). 

m.) Interticket Kft. („jegy.hu”) 

n.) Kärcher Hungária Tisztítási Rendszerek Kft. („Kärcher”) 

o.) Viala Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. („Netpincér”) 

p.) Premio Travel Holidays Kft. („Premio Travel”) 

(Az a.) – p.) pontokban foglaltak a továbbiakban együttesen „Partnerek”). 

 

Az ERSTE SuperShop bankkártyával vagy hitelkártyával a fenti a.)-i.) és k.)–p.) pontok szerinti 

Partnerek bármelyikénél végzett SuperShop pontgyűjtési tranzakció két Partnernél történő 

SuperShop kártyahasználatnak minősül. Az ERSTE SuperShop kártyával a SuperShop Partneri 

körön kívül történő vásárlások nem minősülnek a jelen Hivatalos Részvételi Feltételek szerinti 

kártyahasználatnak.  

 

Az UNION esetében kártyahasználónak minősül minden, 2018. január 31-én 24:00-kor élő – 

SuperShop pontkibocsátási körbe bevont – biztosítással rendelkező, az UNION-nál SuperShop 

kártyaszámát legkésőbb ezen időpontig regisztráló kártyabirtokos. 

 

A Játékosnak a Játék időtartama alatt történő SuperShop kártyahasználatainak (vásárlásainak) a 

száma a nyerési esélyt nem befolyásolja. 

 

A pontgyűjtés és pontbeváltás feltételei Partnerenként eltérőek lehetnek, részletek a 

www.supershop.hu oldalon, a Partnerek honlapjain, illetve az elfogadóhelyeken. 

http://www.supershop.hu/
http://www.supershop.hu/
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Amennyiben a Játékos a Játék időtartama alatt több mint két különböző Partnernél használja 

SuperShop kártyáját, úgy a nyerési esélye többszöröződik. Ennek megfelelően, a Játék időtartama 

alatt 2 (kettő) különböző Partnernél történő SuperShop kártyahasználat egyszeres, a 3 (három) 

különböző Partnernél történő SuperShop kártya használat kétszeres, majd minden további 

Partnernél történő SuperShop kártyahasználat további +1-szeres nyerési esélyt jelent. 

 

SuperShop a Játék időtartama alatt a www.supershop.hu/nyerjen weboldalon regisztráló 

Játékosok részére a kártyahasználata alapján számított nyerési esélyéhez képest dupla nyerési 

esély biztosított, amennyiben a Játékos a weboldalon adatai megadásával sikeresen regisztrál. 

 

A SuperShop fenntartja a jogot, hogy a Facebook oldalán elhelyezendő online játékban való 

részvétel alapján a jelen Hivatalos Részvételi Feltételek szerinti feltételeknek megfelelő 

Játékosoknak további nyerési esély többszörözési lehetőséget biztosítson a Játékban; amely esetben 

ennek feltételeit a SuperShop a http://www.facebook.com/supershopmagyarorszag oldalon 

közzéteszi. 

 

A Játékban való részvétel jelen Hivatalos Részvételi Feltételek automatikus elfogadását jelenti. 

 

A Játékban való részvétel ideiglenes SuperShop kártyával nem lehetséges. 

 

Arra vonatkozó bármilyen vita esetén, hogy egy kártyabirtokos a Játék időtartama alatt használta-

e a Játék feltételeinek megfelelően kártyáját, illetve hányszoros nyerési esélyt szerzett, kizárólag a 

SuperShop nyilvántartása az irányadó. 

 

2. A Játék időtartama: 2018. január 1-én 00:01-től – 2018. január 31-én 24:00-ig.  

 

3. Nyeremények, a nyertesek megállapítása 

 

A Játékban résztvevő összesen 3 (három) fő Játékos fejenként 1.000.000 (egymillió) SuperShop 

pontot (a továbbiakban „Pontnyeremény”) nyer a jelen Hivatalos Részvételi Feltételekben 

rögzítettek szerint.  

 

SuperShop a Játékosok közül a nyilvánosság kizárásával – a véletlenszerűséget biztosító 

módszerrel – 2018. február 15. napján kisorsol 3 (három) fő nyertest és 6 (fő) tartalék nyertest. A 

tartalék nyerteseket a SuperShop akként sorsolja, hogy közöttük a sorsolás sorrendjében 

jogosultsági sorrendet állít fel. Egy Játékos csak egy nyereményre lehet jogosult. 

 

4. Nyeremények átvételével kapcsolatos szabályok: 

 

A SuperShop a Pontnyereményeket 2018. február 28. napjáig írja jóvá a nyertes Játékosok 

SuperShop pontfolyószámláján, előzetes telefonos vagy ajánlott levélben történt adategyeztetést 

követően.  

 

A SuperShop a kisorsolt nyerteseket a sorsolást követő 5 (öt) napon belül telefonon és/vagy 

levélben értesíti a Pontnyereményről a SuperShop részére megadott elérhetőségein.  

 

Amennyiben a Pontnyeremény vonatkozásában kisorsolt 3 (három) nyertes közül bármelyik 

nyertessel bármely okból nem sikeres a kapcsolatfelvétel annak megkísérlését követő 5 (öt) 

munkanapon belül (pl. telefonon nem elérhető vagy a levél részére nem kézbesíthető vagy arra 

nem reagál), vagy a kapcsolatfelvétel sikeres azonban az adategyeztetés sikertelen, úgy az adott 

nyertes a nyereményre való jogosultságát automatikusan elveszíti és helyette a soron következő 

tartalék nyertes válik jogosulttá a nyereményre.  

http://www.supershop.hu/nyerjen
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Amennyiben a tartalék nyertessel a kapcsolatfelvétel SuperShop általi megkísérlését követő 5 (öt) 

munkanapon belül nem sikeres a kapcsolatfelvétel, vagy a kapcsolatfelvétel sikeres azonban az 

adategyeztetés sikertelen, úgy az adott tartalék nyertes automatikusan elveszíti a jogosultságát a 

nyereményre és a soron következő tartalék nyertes válik a nyereményre jogosulttá. Amennyiben e 

módszert követve az összes nyeremény kiosztása nem, illetve nem maradéktalanul sikeres, úgy a 

megmaradó nyeremények nem kerülnek kiosztásra.  

 

5. A Játékkal kapcsolatos információk 

 

A Játékról információk, a Játék ideje alatt, a SuperShop által üzemeltetett www.supershop.hu 

honlapon, illetve Partnerek kiskereskedelmi egységeiben kihelyezett tájékoztatókon találhatók. 

 

A Játékkal kapcsolatban a SuperShop ügyfélszolgálata, a Játék ideje alatt, a 481-6000 

telefonszámon, munkanapokon 8.00-tól 18.00 óráig, vagy az ugyfelszolgalat@supershop.hu e-mail 

címen ad felvilágosítást. 

 

6. A Játékból mindvégig ki vannak zárva: 

 

A Játékból mindvégig ki vannak zárva a SuperShop vezető tisztségviselői és munkavállalói, 

valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli 

hozzátartozói. 

 

A Játékból – akár a Játék időtartamát követően, utólagosan is – minden további jogcselekmény 

nélkül kizárja magát az a Játékos, aki a jelen Hivatalos Részvételi Feltételek rendelkezéseit 

maradéktalanul nem fogadja el, vagy a Játékban való részvétellel automatikusan megtett elfogadó 

nyilatkozatát később – bármilyen módon – (akár részben is, pl. az adatai nyilvánosságra hozatalára 

vonatkozó hozzájárulását) visszavonja. Az ilyen Játékos nyereményre sem jogosult. 

 

A SuperShop fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárja azt a személyt, aki a Játék során bármely 

visszaéléssel, illetve csalásra, vagy tisztességtelen eljárásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz 

jutni. 

 

A Játékból a SuperShop kizárhatja azt a személyt, akinek a részére a nyeremény jóváírása a 

kártyabirtokosi jogviszonya megszűnése, a személyes adatainak általa kérelmezett törlése, vagy 

egyéb az ÁRF-KB szerinti ok miatt nem lehetséges. 

 

A Játékból kizárt továbbá minden olyan Játékos vagy személy, aki nem maradéktalanul felel meg 

a jelen Hivatalos Részvétei Feltételeknek. 

 

7. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok 
 

A Játékos a Játékban való részvétellel is kifejezetten elfogadja, és önkéntes beleegyezését adja 

ahhoz, hogy a SuperShop adatbázisban szereplő, valamint a jelen Játékkal összefüggésben 

megadott adatait a SuperShop – a jelen Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítása érdekében 

is – kezelje az ÁRF-KB rendelkezései szerint; továbbá a SuperShop a Játékos nevét és lakcíméből a 

helység nevét (város, község neve) és irányítószámát nyilvánosságra hozza és közzétegye 

nyertessége esetén.  

 

Az adatok az érintett előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem 

kerülnek átadásra, ide nem értve a jelen Hivatalos Részvételi Feltételekből, az ÁRF-KB-ból 

következő, vagy a jogszabályokban meghatározott eseteket. Az érintett bármikor visszavonhatja 
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hozzájárulását írásban, a SuperShop címére küldött levélben, e-mailben vagy telefonon a 

www.supershop.hu oldalon található elérhetőségeken. 

 

Az adatkezelésre vonatkozó további információkat az ÁRF-KB tartalmazza. 

 

8. További információ 

 

A SuperShop nem oszt szét a jelen Hivatalos Részvételi Feltételekben felsorolt nyereményeken 

túlmenő egyéb nyereményt.  

 

A SuperShop a nyertes kisorsolását, illetve a nyeremény jóváírását követően is jogosult 

megvizsgálni, hogy a jelen Hivatalos Részvételi Feltételekben meghatározott kritériumoknak 

megfelel-e a nyertes. Amennyiben nem felel meg, úgy a SuperShop jogosult a nyeremény 

rendelkezésre bocsátását megtagadni, illetve a már rendelkezésre bocsátott nyereményt 

egyoldalúan visszavonni. 

 

A SuperShop jelen Játékkal kapcsolatosan meghozott döntéseivel szemben és a Játék 

lebonyolításával, az abban való részvétellel kapcsolatban mindennemű jogi út kizárt. A jelen 

Hivatalos Részvételi Feltételek értelmezésének joga kizárólag a SuperShop-ot illeti. 

 

A SuperShop kizár minden felelősséget azért, ha a nyeremények jóváírása technikai okból 

késedelmesen történik meg. 

 

A Játék szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, 

kártérítési igényt a Játék használata során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás 

működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, 

károkért, veszteségekért, ide nem értve azokat az eseteket, amelyekért való felelősséget jogszabály 

értelmében nem lehetséges kizárni. 

 

A nyeremények készpénzre nem válthatók és másra át nem ruházhatók. A törzsvásárlói pontok 

kibocsátásával és beváltásával kapcsolatos esetleges közterhek (adók, járulékok stb.) – amennyiben 

jogszabály másképp nem rendelkezik – a kártyabirtokosokat terhelik. 

 

A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért és egyéb hibákért 

sem a SuperShop, sem alvállalkozói nem vállalnak felelősséget. 

 

A SuperShop fenntartja a jogot, hogy jelen Hivatalos Részvételi Feltételeket – ideértve a 

nyereményeket is – bármikor egyoldalúan megváltoztassa, vagy – akár a teljes Játékot – 

visszavonja. 

 

A jelen Hivatalos Részvételi Feltételekben nem rögzített kérdésekben az ÁRF-KB rendelkezései az 

irányadóak. 

 

 

SuperShop Kft. 

Szervező 


