
A Spanish Citrus Fiesta nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata 
 
1. A nyereményjáték szervezője 
 
A Spanish Citrus Fiesta nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a TESCO-GLOBAL Zrt. 
(székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.; cégjegyzékszám: 13-10-040628; a továbbiakban: “Szervező”). 
A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező (a továbbiakban: „Adatkezelő”), a Játékhoz 
kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a Webpont Informatikai Kft. (székhely: 
1011 Budapest, Fő u. 35., cégjegyzékszám: 01-09-689912; a továbbiakban: „Adatfeldolgozó”), végzi.   
 
 
 A Játékban történő részvétel feltételei 

 
2.1. A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött devizabelföldi, magyar állampolgár, a 
2.4. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban: 
„Játékos”), aki a Játék 4. pontban írt időtartama alatt  
 

2.1.1. vásárol legalább 1 (egy) db, bármely Tesco üzletben kapható, Spanish Citrus Fiesta 
terméket (”Termék”) (a résztvevő Termékek listáját a jelen játékszabályzat 3. pontja 
tartalmazza), majd 

2.1.2. elektronikusan regisztrál a tesco.hu/fiesta domain alatti weboldalon (a továbbiakban: 
„Honlap”) és ennek során a következő valós adatait megadja: teljes név, e-mail cím, 
továbbá  válaszol a játékban feltett kérdésre, majd 

2.1.3. a megfelelő mező kipipálásával elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”) 
leírt valamennyi feltételt és  

2.1.4. megőrzi a vásárlást igazoló blokkot a nyereményjáték zárását követő 30 naptári napon át 
(a továbbiakban együtt: ”Pályázat”). 

 
A Játékos köteles a promóciós, vásárlást igazoló blokkot a nyereményjáték zárását követő 30 
naptári napig sértetlenül és jól olvasható módon megőrizni, és nyertessége esetén a Szervező 
felhívására a Szervező részére bemutatni. Szervező kizárólag azokat a blokkokat fogadja el a 
Játékban, amelyeken teljesen olvashatóan látszik, hogy legalább 1 db Spanish Citrus Fiesta 
terméket vásárolt. Amennyiben a játékos nem tudja bemutatni a vásárlást igazoló blokkot vagy 
annak másolatát, úgy a nyereményére igényt nem tarthat. 

 
2.2. A Játékban nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Szervező, az 
Adatkezelők, a Lebonyolítók, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő 
gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy 
velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 
2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 
 
A Játékban résztvevő termékeket árusító áruházak, továbbá a Szervezővel szerződéses kapcsolatban 
álló azon gazdálkodó szervezetek, amelyek a Játék időtartama alatt a szerződés teljesítése során a 
Szervező bármely telephelyén, bármely időtartamban munkát végeznek, illetve ezek tulajdonosai, 
vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, 
és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói szintén 
nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Játékban. 
 
2.3.  A Játékos a Játékban megadott bármely, a kérdéshez kapcsolódó válaszát elfogadja a 
Szervező.  
 



2.4.  Kérjük, valós adatokat adjon meg, mert amennyiben az Ön által megadott adatok utóbb 
valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét Ön, mint adatszolgáltató viseli. A 
Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező 
nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált e-mail cím megadásával. 
Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete 
előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Szervező a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat 
jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, az Adatkezelők, valamint a Lebonyolítók 
mindennemű felelősségét kizárja. A Regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, 
téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) sem a Szervező, sem az Adatkezelők, sem a Lebonyolítók 
semmilyen felelősséget nem vállalnak és ennek bekövetkezésekor nem kötelesek a nyeremények 
átadására. 
 
2. A Játékban résztvevő termékek 
A Spanish Citrus Fiesta termékek vesznek részt a Játékban. Felhívjuk a Játékos figyelmét, hogy a 
termék megvásárlása előtt győződjön meg a termék márkajelzéséről és elnevezéséről! 
 
3. A Játék időtartama 
A Játék 2016. november 24-én 09:59:59-től 2016. december 14-én 23:59:59-ig tart.  
 
 
4. A Játék menete 
 
4.1. Regisztráció 
 

4.1.1. A Szervező a Játék kezdő időpontjában élesíti a tesco.hu/fiesta aloldalt, ahol a 
Játékosok a Spanish Citrus Fiesta termék vásárlását követően regisztrálhatnak az oldalon. A 
regisztrációhoz a Játékos nevét, e-mail címét kell megadnia, el kell fogadnia a kapcsolódó 
adatvédelmi- és részvételi szabályzatot, majd egy kérdésre válaszolnia kell. Ezt követően a 
Játékost a Szervező és egyben Lebonyolító Webpont Kft. regisztrálja a Nyereményjáték 
adatbázisába.   

 
A Nyereményjáték szabályzata a tesco.hu/fiesta aloldalon, a Nyereményjáték lezárásáig 
elérhető lesz. A Nyereményjáték nyertesei a Játék lezárását követő 14 naptári napig bárki 
megtekintheti a Nyereményjáték weboldalán, vagyis a tesco.hu/fiesta weboldalon.  
 
4.1.2. Az 7.1. pontban meghatározott nyereményt a Játékszabályzatnak mindenben 
megfelelő azon Játékos nyerhetik meg, akik legalább 1 db Spanish Citrus Fiesta terméket 
vásároltak bármely Tesco áruházban és regisztrált a tesco.hu/fiesta weboldalon. 

 
4.1.3. Amennyiben a nyertes a Játékszabályban meghatározott bármely okból kizárásra 
kerül (nincs meg a vásárlást igazoló blokk eredeti- vagy másolt példánya, vagy valótlan 
adatokat adott meg a regiszztráció során), Szervező elektronikus sorsolóprogram segítségével 
kisorsolt tartaléknyertes válik jogosulttá a nyeremény átvételére.  A nyerteseket a játékban 
regisztrált e-mail címen értesíti a Szervező nyereményükről, a sorsolást követő 7 (hét) naptári 
napon belül. Amennyiben a nyertes nem válaszol 15 (tizenöt) naptári napon belül az értesítő e-
mail-re, úgy a Szervező egy emlékeztető, figyelmeztető e-mailt küld a nyertes részére. A 
nyertesnek az emlékeztető/figyelmeztető e-mailre az e-mail kiküldését követő 24 (huszonnégy) 
órán belül válaszolnia kell. Ha nem érkezik 24 (huszonnégy) órán belül válasz, úgy a tartalék 
nyertes kerül kiértesítésre.  

 
4.2. Sorsolás 
 



4.2.1. Szervező a játék lezárását követően 2017. január 10-én 10:00 órakor, elektronikus 
sorsolóprogram segítségével 1 (egy) nyertest és 1 (egy) tartaléknyertest sorsol ki . A sorsolás 
helyszíne a Webpont Informatikai Kft. központi irodája (1118 Budapest, Pecz Samu u. 2/A). 

 
7. A Játék során megnyerhető nyeremények  
 
7.1. A Játékban az alábbi nyeremény nyerhető: a játékban résztvevők között a Szervező egy 
kétszemélyes madridi utat sorsol ki, repülőjeggyel, szállással (4 csillagos szállodában), amely kiegészül 
a transzferdíjjal (külföldön), sőt, költőpénz is jár a szerencsés nyertesnek (bankkártyán keresztül). 
 
7.2. A nyeremény értéke több mint 1000 euró. 
 
7.3. Egy Játékos a főnyereményből csak egyszer jogosult nyerni. 
 
7.4. Nyeremények átvétele: 
 
A Szervező a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesíti, a Játékos által a regisztráció 
során megadott e-mail címre küldött e-mail útján, a sorsolást követő 7 (hét) naptári napon belül.  
Játékosnak a nyereményértesítéstől számított 15 naptári napon belül a nyereményértesítő e-mailre 
válaszolva.  Ellenkező esetben Játékos elesik nyereményétől. 
 

7.4.1. Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy „nem elérhető”-nek minősül és 
kizárásra kerül a Játékból, továbbá a sorban következő tartaléknyertes minősül nyertes 
Játékosnak, amennyiben megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek. 

 
7.4.2. Szervező és Lebonyolítók fenntartják maguknak a jogot, hogy Játékostól postai 
úton bekérjék a vásárlást igazoló blokkot, vagy annak hiteles másolatát a nyereményre való 
tényleges jogosultság igazolása céljából, ezért kérjük, a Játékban résztvevő vásárlást igazoló 
blokkokat 2017. január 31-ig őrizzék meg!Felhívjuk a Játékos figyelmét, hogy a termék 
megvásárlása előtt győződjön meg annak márkajelzéséről!  

 
7.4.3. A nyereményt Szervező futárszolgálattal megküldi a nyertesnek az előre egyeztetett 
időpontban és címre legkésőbb 2017. február 28-ig. A nyeremények kiszállítását maximum 1 
(egy) alkalommal kíséreljük meg, ezt követően játékos elveszíti a nyereményre való 
jogosultságát. Amennyiben a nyeremény nem érkezik meg 2017. február 28-ig és arról 
értesítést sem kap, ezt jelezheti a Honlapon a Kapcsolat menüpont alatt található 
elérhetőségek valamelyikén. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 2017. február 28-át követően a 
nyereményekkel kapcsolatos reklamációt nem áll módunkban elfogadni.  

 
7.4.4. Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a 
nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a 
törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes 
képviselőjük útján sem vehetnek részt. 

 
7.4.5. A nyereményhez tartozó kézbesítési költséget a Szervező viseli, azonban minden 
egyéb felmerülő költség a Játékost terheli. A szabályosan a futárszolgálatnak kiadott 
Nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás 
során keletkezett károkért a Szervező, az Adatkezelők és a Lebonyolítók semmilyen 
felelősséget nem vállalnak. 

 
8. Személyi jövedelemadó 

 



A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA és járulék fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. 
Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további 
kötelezettség nem terheli.  

 
9. Vegyes rendelkezések 

 
9.1. A Szervező vagy az Adatfeldolgozó, illetve annak bármely leányvállalata tulajdonosai, vezető 
tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárják a 
felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel 
tiltják. A nyertes Játékos a nyereménnyel kapcsolatos esetleges szavatossági igényét jogszabályi 
keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti, 
akit a Szervező a nyeremény átadásakor a nyertes Játékos számára megjelöl. 
 
9.2. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb 
nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt oszt ki, amennyi a jelen Játékszabály 6. pontjában 
szerepel. 
 
9.3. A hamisított blokkok érvénytelenek és nem vehetnek részt a Játékban. A Játékban résztvevő 
vásárlást igazoló blokk érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező 
döntése az irányadó. A Szervező a vásárlást igazoló blokk tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő 
vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét. 
 
10. Adatvédelem 
 
10.1. A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a 
Játékban részt vesznek, tudomásul veszik, továbbá személyesen, önkéntesen és kifejezetten 
hozzájárulnak ahhoz, hogy  
 

10.1.1. a Szervező, és az Adatkezelők, illetve a Lebonyolítók, mint adatfeldolgozók a 
megadott személyes adatait [keresztnév, vezetéknév, e-mail cím] a Játékkal összefüggésben, 
a Játék lebonyolítási időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezeljék, illetve 
feldolgozzák. 

 
10.1.2. megadott személyes adataikat – amennyiben a Weboldalon az adott mező 
kipipálásával ehhez hozzájárultak – a Szervező és Lebonyolítók, mint reklámügynökségek, a 
Szervező marketing-kapcsolattartás (Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, 
hirdetéseinek továbbítása, piackutatás) érdekében célhoz kötötten kezeljék és felhasználják;  
ésrészvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden 
rendelkezését 

 
10.2. A Játékosok kijelentik, hogy adataiknak a fenti módon történő nyilvántartásához és 
felhasználásához való hozzájárulásuk önkéntes és megfelelő előzetes tájékoztatáson alapult.  
 
10.3. A Szervező, az Adatkezelők és Lebonyolítók szavatolják, hogy az adatkezelés és feldolgozás 
mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező, az 
Adatkezelők és a Lebonyolítók bármikor lehetőséget biztosítanak a Játékosnak és a Honlapon 
regisztráló valamennyi személynek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, 
kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi elérhetőségeken: 2040 Budaörs, Kinizsi u. 1-3., 
illetve az  internet_feedback@hu.tesco-europe.com e-mail címen vagy a 
http://tesco.hu/aruhazak/kapcsolat/vevoszolgalat aloldalon. Továbbá a Játékost és a honlapon 
regisztráló valamennyi személyt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. 

http://tesco.hu/aruhazak/kapcsolat/vevoszolgalat


Amennyiben a Játékos tiltakozása alapján meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy bírósághoz 
fordulhat. 
 
 
10.4. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához 
szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing 
célú adatkezeléshez adott hozzájárulását - 13.1.4. pont - vonja vissza a játékos). Játékos tudomásul 
veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez 
adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező, az Adatkezelők a Játék szervezéséhez, illetve 
lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait 
továbbra is kezelhetik. 
 
 
10.5. A Szervező kérésére a nyertes Játékosoknak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell 
megerősíteniük. 
 
10.6. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Honlap teljesítménye, üzenet- 
és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket 
kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn, Adatkezelőkön és a Lebonyolítókon kívülálló 
tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, 
valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, az Adatkezelők és a Lebonyolítók 
az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak. 
 
10.7. A Regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat 
feltüntetése stb.) sem a Szervező, sem az Adatkezelők, sem a Lebonyolítók semmilyen felelősséget 
nem vállalnak és ennek bekövetkezésekor nem kötelesek a nyeremények átadására. 
 
10.8. A Szervező a nyeremények átadásáig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a 
Játékszabályban rögzített feltételeknek. Szervező szintén kizárhatja a Játékból azt a nyertes Játékost, 
aki a Játékszabály 7.7.1. és 7.7.2. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető. 
 
A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a 
Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam 
program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni. 
 
10.9. Az átvett nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre 
nem válthatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók és semmilyen módon nem értékesíthetők 
tovább. 
 
10.10. A Játékosok a részvétellel automatikusan elfogadják a jelen hivatalos Játékszabályt. 
 
10.11. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályt indokolt esetben- a Játékosok erre 
irányuló, egyértelmű tájékoztatása mellett - bármikor megváltoztathassa. 
 
10.12. A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal 
kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól, illetve a kivizsgálás 
időtartamára felfüggeszthesse a Játékos részvételét és a nyereményének az átadását. 
 
Budapest, 2016. november 23. 


