
Tesco "Startoljon rá a Magyar Nagydíj páros belépőire" áruházi kampány hivatalos 

programszabályzata   

 

I. A Program szervezője 

 A Tesco "Startoljon rá a Magyar Nagydíj páros belépőire" áruházi kampány (a továbbiakban: 

Program) szervezője és egyben adatkezelője a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, 

Kinizsi út 1-3., cg: 13-10-040628, továbbiakban: Szervező). A Program lebonyolítója és 

adatfeldolgozója a Hammer Advertising Kft. (székhely: 1037 Budapest, Farkastorki út 18., a 

továbbiakban: Lebonyolító). 

II. Résztvevők   

1. A Programban részt vehet minden 18. életévét betöltött Európai Uniós állampolgár, aki 

Magyarországon állandó lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkezik (a továbbiakban: Résztvevő). 

2. A Programból ki vannak zárva a Lebonyolító, a Szervező, illetve a lebonyolításban közvetlenül 

közreműködő jogi személyek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottai, valamint az itt 

felsorolt személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 2.  pontjában meghatározott hozzátartozói. 

III. A Program időtartama  

 A Program 2014. július hó 17. nap 06:00:00 órától 2014. július hó 20. nap 23:59:59 óráig tart. A 

Szervező jogosult a Programot bármikor 15 napos előzetes közzététel mellett visszavonni vagy 

meghosszabbítani. A Program kezdete előtt vagy annak befejezését követően benyújtott Pályázatok 

érvénytelennek minősülnek és a Programból kizárásra kerülnek.  

IV. A Programban résztvevő termékek  

A Programban a Szervező által forgalmazott, a magyarországi Tesco áruházakban kapható 

valamennyi termék részt vesz.  

V. A részvételi feltételek, a Program menete: 

1. A Programban a II. pontban foglaltakra figyelemmel részt vehet, aki a Program időtartama alatt 

legalább egy alkalommal minimum bruttó 5000 Ft felett vásárol bármely TESCO áruházban és a 

vásárlást igazoló vásárlási blokk AP számát, a számlán szereplő TR. (tranzakciós) számot, a bolt és a 

kassza számával valamint a vásárlás dátumával  az érvényes regisztrációt követően a 

www.tesco.hu/forma1 oldalra feltölti (továbbiakban: pályázat).  

2. Az V.1. pontban megjelölt weboldalon érvényesen regisztrálni a Résztvevő a nevének, e -mail 

címének és telefonszámának pontos megadásával lehet. A pályázatot csak az érvényes regisztrációt 

követően lehet beküldeni. 

3. A Pályázat akkor tekinthető beérkezettnek, ha a Pályázat a Szervező rendszer adatbázisában 

rögzítésre került. Az időpont tekintetében a Szervező szerverének belső órája az irányadó. A 

határidőn túl leadott Pályázat érvénytelen. 

http://www.tesco.hu/forma1


4. Amennyiben a Résztvevő regisztrációja hibás, hiányos (pl. érvénytelen e-mail cím) Résztvevő, a 

Programból automatikusan kizárásra kerül.  

5. A Szervező nem ajánlja a Programban való részvételt harmadik személy által használt e -mail cím 

vagy telefonszám megadásával. Amennyiben nem saját maga által használt e-mail címet vagy 

telefonszámot használ a Résztvevő, a Program kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A 

Programmal kapcsolatos, e-mail cím, telefonszám használat jogosultságából fakadó vitákkal 

kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja, ebből eredő vita 

esetén a Szervező döntése az irányadó, melyet Résztvevő tudomásul vesz és elfogad.  

6. Egy vásárlási blokk/nyugta adatai csak egyszeri alkalommal kerülhetnek feltöltésre a Program 

során. Annak a Résztvevőnek, aki már egy érvényes Pályázatot beküldött, lehetősége van további 

pályázat benyújtására is. 

7. Az akcióban kizárólag a Tesco Áruházakban forgalmazott termékek vásárlásáról szóló vásárlási 

blokkal/nyugtával lehet részt venni  amelyen a vásárlás időpontjaként a fentiekben rögzített 

időtartamba eső dátum szerepel.  

8. A Programban valamennyi magyarországi Tesco áruház (továbbiakban Tesco áruházak) részt  vesz. 

 
VI. Sorsolás 

1. A Sorsoláson kizárólag azon Résztvevő vehet részt, aki a programszabályzatban foglaltaknak 

megfelelően a Program időtartama alatt érvényesen regisztrál és legalább egy, az V.1. pont szerinti 

vásárlási blokk/nyugta adatait érvényesen feltölti a www.tesco.hu/forma1 oldalra.  

2. A sorsolásokat a Lebonyolító székhelyén (1037 Budapest, Farkastorki út 18.) tartják 2014. július 

18.-20. között naponta, 17:00 órakor (ezekben az időpontokban a sorsolást megelőző napon  (július 

17., 18., 19.  20.) a 23:59:59 óráig rögzített pályázatok kerülnek kisorsolásra). 2014. július 21-én a 

sorsolás 11:00 órakor történik.  

3. A kisorsolásra kerülő fődíjat a Szervező biztosítja a Nyertesek számára. 

4. A fődíj 40 db páros jegy a Formula - Pirelli Magyar Nagydíj hétvégéjére (2014. július 25.-27.) a 

továbbiakban: Fődíj). A 2014. július 17-20. közötti promóciós időszakra a VI.2. pontban rögzített 

módon naponta 10 db páros jegy kerül kisorsolásra a VI.1. pont szerint érvényesen regisztrált 

Résztvevők közül. 

 

5. A Lebonyolító a Fődíj után 2 darab tartaléknyertes (összesen 80 db) pályázatot sorsol ki. Nyertes 

minden esetben az lehet, akinek neve a pályázatban (regisztráció során) megnevezésre kerül. A 

tartaléknyertes pályázatokat beküldő Résztvevők a kisorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a 

nyereményre, de csak abban az esetben, ha a nyertes vagy a sorrendben előttük lévő, kihúzott 

tartaléknyertes a jelen szabályzatban leírt bármely alaki, személyi, illetőleg egyéb szabályzati 

feltételnek nem felel meg, és így a programból kizárásra kerül. 

http://www.tesco.hu/forma1


6. A Lebonyolító a Nyertes Résztvevők listáját a sorsolásokat követően a www.tesco.hu/forma1 

weboldalon közzéteszi a ’Nyertes’ aloldal alatt, továbbá a sorsolást követő egy napon belül e-mailben 

és telefonon is értesíti a Nyereményről, a Nyeremények átvételének pontos részleteiről, helyéről, 

valamint pontosítja a nyertes személyi adatait (név és lakcím adatok). A Lebonyolító a nyertes 

elérését/értesítését minden esetben kizárólag öt alkalommal, azon a hívószámon kísérli meg, 

amelyről a Résztvevő az adott pályázatát beküldte. A személyes adatok felvételére kizárólag a 

Fődíj/Nyeremény átadhatósága érdekében van szükség. A nyertes Résztvevő az átvétel érdekében 

köteles együttműködni a Lebonyolítóval. Amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a 

Nyereményt két napon belül nem veszi át, vagy őt a Lebonyolító két napon belül bármilyen okból 

nem éri el, a Programból kizárásra kerül, és életbe lép az első tartaléknyertes nyereményigénye.  A 

tartaléknyertesre ugyanazon szabályok vonatkoznak, mint a nyertesként nyilvántartottra, alaki, 

személyi és egyéb feltételek vonatkozásában. Amennyiben Lebonyolító a tartaléknyertessel a 

pályázati hívószámon a kapcsolatot két napig nem tudja bármilyen okból eredően felvenni, vagy a 

tartaléknyertes Programból valamely okból kizárásra kerül, úgy a második tartaléknyertes Résztvevő 

válik nyertessé. Amennyiben az utolsó tartaléknyertes számára sem lehetséges a fődíj, illetve a 

nyeremény átadása úgy a fődíj, illetve a nyeremény nem kerül kiosztásra. 

 

7. A nyeremények átadása a Lebonyolító által meghatározott helyszínen és időpontban történik. A 

nyeremény átadása a Nyertes kérésére történhet futárral történő házhozszállítással vagy személyes 

átvétellel a Lebonyolító székhelyén: Hammer Advertising Kft. 1037 Budapest, Farkastorki út 18. 

munkanapokon 10-18 óra között. A nyertes köteles az előzetesen egyeztetett átadási helyen és 

időben megjelenni és a nyereményt átvenni. Az előre egyeztetett átadási hely és idő a Játékos által 

nem módosítható, annak elmulasztása jogvesztő. A nyeremény átvételének helyszínére történő 

utazás költsége a Nyertest terheli 

 

8. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi 

ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével , gondnokával együtt 

jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője, 

gondnoka járhat el.  

9. A Fődíj/Nyeremény Résztvevő késedelme miatti határidőn túli átvételéért, illetve elmaradásáért a 

Szervező/Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. 

10. A Fődíj, továbbá a Nyeremények pénzre vagy egyéb nyereményre át nem válthatók.  

11. A Résztvevőknek a Programban résztvevő eredeti nyugtákat a Program végéig meg kell őrizniük, 

mert azok másolatát nyertességük esetén a Sorsolást követően Szervező kérésére a Szervező kérése 

esetén a szervező által megadott e-mail címre vagy fax számra meg kell küldeniük a nyugták 

érvényességének megvizsgálása céljából. 

12.  Hamisított vagy manipulált nyugták a pályázatot érvénytelenné teszik, azok nem vehetnek részt a 

játékban és a Résztvevő a Programból kizárásra kerül. A Programban résztvevő nyugták 

érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. 

http://www.tesco.hu/forma1


13. Amennyiben a Program során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja 

merülne fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a 

nyereményjátékot szüneteltesse, vagy törölje. 

12. A Játék során jelen Szabályzatban meghatározott Nyereményen felül egyéb nyeremény nem kerül 
átadásra.  
 

VII. Adózás  

1. A Fődíjjal kapcsolatos esetlegesen felmerülő adóterhet a Szervező viseli, ezzel kapcsolatos egyéb 

adóteher a Résztvevőt nem terheli.  

VIII. Adatkezelés  

1. A Résztvevő a Programban való részvétellel, továbbá a pályázat beküldésével önkéntesen, az 

adatkezelésről való megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a Programmal 

kapcsolatos feladatai ellátása céljából, az ahhoz szükséges mértékben a Résztvevő által a Program 

során a rendelkezésére bocsátott adatokat kezelje. 

2. A Résztvevő által rendelkezésre bocsátott adatok (név, e-mail cím, telefonszám) a későbbiekben 

egyéb más célból felhasználásra nem kerülnek, a játékban való részvétel nem minősül hírlevél 

feliratkozásnak. Az adatkezelés kizárólag a Program lebonyolítása érdekében, zárt rendszerben 

történik a hatályos jogszabályoknak megfelelően. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a 

Résztvevők számára, hogy személyes adataik kezelésével kapcsolatos információt kérjenek, kérjék 

azok helyesbítését vagy törlését a következő címen: Tesco-Global Áruházak Zrt. (székhely: 2040 

Budaörs, Kinizsi út 1-3.) Ezen kívül a Résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás, 

illetve a törlés  joga.  

3. Szervező nyilatkozik, hogy az adatok kezelése mindenben megfelel az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt valamennyi 

rendelkezésnek. 

4. A Résztvevő a Programba történő regisztráció útján feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy 

nyertessége esetén neve és a helység, ahol él nyilvánosságra kerüljön . 

5. A Résztvevő tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a díj átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel 

készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi 

reklámhoz, promócióhoz történő felhasználásához külön díjazás nélkül. 

6. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatkezelési nyilvántartási száma: 

(folyamatban) 

IX. Vegyes rendelkezések  

1. A Lebonyolító, a Szervező, valamint a Szervező által megbízott, a Program lebonyolításában 

résztvevő cégek egyike sem felelős, és a vonatkozó jogszabályokra tekintettel kizár minden 

kártérítési, kártalanítási igényt a Programban való részvétel során, a Program, illetve a telefon-, 



internet szolgáltatás esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Program során 

bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.   

2. A Szervezőt, Lebonyolítót nem terheli felelősség a pályázatoknak a Résztvevők téves 

adatszolgáltatásából eredő hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, stb.).  A Résztvevők közötti vitás 

kérdésekben a Szervező döntése az irányadó, melyet Résztvevők elfogadnak. 

3. A bármilyen módon hamisított vagy manipulált vásárlást igazoló nyugta érvénytelensége esetén 

Résztvevő kizárásra kerül a Lebonyolító által a Szervező részére a jövőben szervezendő 

nyereményjátékokból 2 éves időtartamra. A Szervező a vásárlást igazoló nyugták tulajdonjogával 

kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.  

4. A Résztvevők a pályázat beküldésével automatikusan elfogadják a Program szabályzatát.  

5. A Programról információk megtalálhatók a TESCO Áruházakban kihelyezett plakátokon. A részletes 

Program szabályzata elérhető a TESCO-Global Áruházak Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., 

székhelyén, valamint a www.tesco.hu/forma1 weboldalon.   

6. A Résztvevők a Programmal kapcsolatban az info@hammer-ad.com e-mail címre küldhetik el 

kérdéseiket, észrevételeiket. Az info@hammer-ad.com e-mail címre érkező észrevételekre, 

kérésekre, kérdésekre, reklamációra a beérkezéstől számítva 1 munkanapon belül Lebonyolító 

válaszol. A Szervező, illetve Lebonyolító a Program lezárását követő 30 napon túl a Programmal 

kapcsolatos észrevételt, kérdést, reklamációt  nem tud befogadni.  

7. A Szervező bármikor jogosult a hatályos jogszabályok betartása mellett jelen programszabályzat 

egyoldalú módosítására.  

8. Amennyiben a Pályázó bármely Szabályzatban rögzített feltételt nem teljesíti, a Játékban való 
részvételi jogosultságát visszaélésszerűen gyakorolja, úgy a Pályázó, illetve  a Nyertes a Pályázatból 
kizárja magát, a Nyertes a Nyeremény átvételére nem jogosult.  
 
9. A Szabályzatra és a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel 
kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.  
 
 
 

Budapest, 2014. július 9.  

TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt.  

 Szervező 

http://www.tesco.hu/forma1
mailto:info@hammer-ad.com
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