
 
 

TESCO ÜZLETSOR AJÁNDÉK KLUB NYEREMÉNYJÁTÉK 

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT 

 

 

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE  

Az „TESCO ÜZLETSOR AJÁNDÉK KLUB” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) 
szervezője a TESCO‐GLOBAL Zrt (székhely: (2040 Budaörs, Kinizsi út 1.‐3.; a továbbiakban: 
Szervező).  

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező 
által megbízott ügynökség, a Bang Bang Ideas Kft. (székhely: 2096 Üröm, Tücsök köz 1/C. II./11.; a 
továbbiakban: Lebonyolító) látja el.  

 

2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI ÉS A JÁTÉK MENETE 

2.1. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok 
által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar 
állampolgár, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes 
személy (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt,  

2.1.1. bármely az 1. számú mellékletben megadott Váci úti (Tesco Extra Váci út (Budapest, IV. 
ker., Gács utca)TESCO ÜZLETSORI üzletben vásárol, egy üzletben legalább egy tranzakció 
során, legalább 2000 Ft értékben (pénzváltó, vagy banki szolgáltatások kivételével, gyógyszertár 
esetén gyógyszernek nem minősülő termék esetében) – a részletes részvételi feltételeket ajándék 
kategóriánkként a jelen szabályzat 4. pontja tartalmazza – majd elektronikus úton regisztrál a 
www.tescouzletsorajandek.hu domain alatt lévő weboldalon (továbbiakban: Honlap, vagy 
Weboldal), és a vásárlást igazoló nyugtán található 11 jegyű AP/APA kódot ((pl. AP123456789, vagy 
APA12345678)), valamint a vásárlás dátumát és pontos időpontját (év, hónap, nap, óra és perc), a 
vásárlása összegét és az eredeti blokkról készült fotót (továbbiakban Pályázat) feltölti a profiljába 
(továbbiakban: Profil) akkor a 2. és 3. pontban meghatározott játékmenet alapján választható garantált 
ajándékot kap, részt vesz a negyedéves, illetve a főnyeremény sorsoláson. 
 
2.1.2 Egy Játékos a Játék időtartama alatt kizárólag egyszer jogosult regisztrálni a Weboldalon. Egy 
Játékos a Játék időtartama alatt korlátlan számú Pályázat beküldésére jogosult. A Játék folyamán 
egy nyugta csak egyszer pályázhat, azaz a nyugtán szereplő AP-kód és a vásárlás időpontja csak 
egyszer számít érvényes Pályázatnak, azaz, ha ugyanazzal a blokkal kétszer vagy többször is 
feltöltésre kerül a megadott Honlap felületen, a második, illetőleg többszöri nevezések kizárásra 
kerülnek. A nyugta a Játék teljes időtartama alatt az első beérkezés alkalmával vesz részt a Játékban 
és kerülhet kisorsolásra. A Játékszabályzat 2.1 pontjában meghatározott feltételek ellenőrzésére 
ugyanakkor utólag, nyertes Játékosonként kerül sor. 

2.1.3 A Játékos köteles a Játék végét követő 90 (kilencven) naptári napig a Honlapon feltöltésre került 
vásárlási nyugtákat sértetlen és jól olvasható állapotban megőrizni, és azt a Szervező ez irányú kérése 
esetén a Szervezőnek vagy Lebonyolítónak bemutatni, amely a nyeremény átvételének előfeltétele 
lehet. 

2.1.4 A Játékosok a Regisztráció során megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok 
esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért Szervezőt, 
illetve Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.  
 
2.1.5 A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós blokkot tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és 
azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban. 

Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. A Pályázatokat 
a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, 
illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az 

http://www.tescouzletsorajandek.hu/


 
 

érintett Játékost a Játékból kizárhatja. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, 
amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Játékba. 

2.2 A játékban a Bang Bang Ideas Kft., TESCO‐GLOBAL Zrt., valamint a WeAre Reklámügynökség Kft. 
alkalmazottai, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1.  pontjában meghatározott közeli 
hozzátartozói nem vehetnek részt. 

2.3 Minden bármilyen módon hamisított vagy manipulált vásárlási blokkal beadott Pályázat érvénytelen, 
és nem vehet részt a Játékban. A Játékban részt vevő Pályázat érvényességével, valamint a Játék jelen 
pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező 
döntése az irányadó.  

 

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA  

3.1. A Játék 2018. június 21. 00 óra 00 perctől 2019. február 28. 23 óra 59 percig tart.  

A Játékosok a Regisztráció után a profiljukba belépve tölthetnek fel Pályázatot. 

A megadott határidő a Pályázat beérkezésének határidejét jelenti. Egy Pályázat akkor tekinthető 
beérkezettnek, ha a jelen Nyereményjáték időtartama alatt a Lebonyolító rendszer adatbázisában 
rögzítésre került. A Pályázat beérkezési időpontja az adatbázisban való rögzítésének a szerver belső 
órája szerinti időpontja.  

A Játékosok kizárólag a saját Profiljukkal vehetnek részt. Amennyiben a Játékos nem a saját maga által 
regisztrált Profillal vesz részt a Játékban, a Játékkal kapcsolatos, Profil használat jogosultságából 
fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a megbízásából eljáró Lebonyolító mindennemű 
felelősségét kizárja. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, 
teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia 
függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és/vagy Lebonyolítón 
kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek 
teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e 
bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak. 

3.2 Negyedéves pályázási időszakok meghatározása: 

Az első negyedévhez kapcsolódó pályázatbeküldési időszak: 2018. június 21. 00 óra 00 perctől - 
2018. augusztus 31. 23 óra 59 percig (Továbbiakban: 1. negyedév) 

A második negyedévhez kapcsolódó pályázatbeküldési időszak: 2018. szeptember 1. 00 óra 00 
perctől – november 30. 23 óra 59 percig (Továbbiakban: 2. negyedév) 

A harmadik negyedévhez kapcsolódó pályázatbeküldési időszak: 2018. december 1. 00 óra 00 
perctől – 2019. február 28. 23 óra 59 percig (Továbbiakban: 3. negyedév) 

 

4. A NYEREMÉNYJÁTÉK SORÁN MEGNYERHETŐ NYEREMÉNYEK ÉS AZOKHOZ 
KAPCSOLÓDÓ FELTÉTELEK 

 
4.1 Negyedéves, választható, azonnali nyeremények: 

Azok a Játékosok jogosultak az azonnali nyereményre, akik egy negyedéven belül legalább 5.000 
Ft (azaz ötezer forint) vásárlási összértéket elérték, mely legalább 2 db (2 db, vagy annál több) 
külön blokkon szereplő vásárláshoz kapcsolódik és ezek közül mindegyik Pályázat a megadott 
negyedév pályázatbeküldési időszaka alatt került feltöltésre a Honlapon.  

A Játékos újabb azonnali ajándékra jogosult, újabb, minimum 2 db (2 db, vagy annál több db) külön 
blokkhoz kapcsolódó, legalább 5 000 Ft vásárlási összérték elérésével az adott negyedéves időszakon 
belül. A feltöltött vásárlási blokkon szereplő összegek összeadódnak. Például a játékos nem jogosult 
azonnali ajándékra 1 db 10 000 Ft értékű vásárlással. A játékos 2 db azonnali ajándékra jogosult 
amennyiben a feltöltött blokkjai 4 db különböző üzletsori üzletből származnak és 2-2 db blokk összértéke 
eléri az 5000 Ft-ot egy negyedéven belül. A blokkokon szereplő vásárlási összegek összeadódása a 
blokkfeltöltés sorrendjében történik. 



 
 

A 2. és 3. ajándék megszerzésére vonatkozó jogosultsághoz minden esetben a megadott feltételek 
ismételt együttes teljesülése szükséges. 

Az alábbi azonnali nyeremények közül azonban egy Játékos által összesen maximum 3 db 
nyerhető meg egy negyedév során. 

 

1. negyedéves választható, azonnali nyeremények, összesen 3 féle, összesen 216 db 

- 1 db Sporttörülköző kék színben. 
Termékméret:30 × 80 cm, Súly:0.044 kg 

Készlet: 72 db 

VAGY 

- 1 db Hűtőtáska cipzárral és színben illeszkedő füllel.  
210D poliészter. Fehér színben, Termékméret:19,5 × 14,5 × 14,5 c cm 

Készlet: 72 db 

VAGY 

- 1 db Labdás hátizsák 
Nagy főrekesz húzózsinórral. Focilabdás nyomat minden táskán. 210D Polyester. 
Termékméret:43,2 × 36,8 cm, Súly:0.05 kg, Szín: fehér 

Készlet: 72 db 

2. negyedéves választható, azonnali nyeremények, összesen 3 féle, összesen 273 db 

- 1 db Virtuális valóság szemüveg állítható szárakkal és lencsékkel.  
Termékméret:13,2 × 7,1 × 7,4 cm  

Készlet: 91 db 

VAGY 

- 1 db Teleszkópos szelfi bot.  
61 cm-ig kihúzható nyéllel, bordázott szilikon fogantyúval, nyomógombbal, 26 cm-es 
csatlakozókábellel. ABS műanyag. 

Készlet: 91 db 

VAGY 

- 1 db Sporttáska kék színben 
Egy nagy főrésszel, elsőzsebbel, erősített aljjal, állítható vállpánttal. Nem szőtt anyag. 

Készlet: 91 db 

3. negyedéves választható, azonnali nyeremények, összesen 3 féle, összesen 270 db 

- 1 db Süteményszaggató készlet.  
Tartalma: 2 db csillag, 2 db virág, 1 db szív. 

Készlet: 90 db 

VAGY 

- 1 db Kesztyűs jégkaparó  
Kék színben, fekete színű polár béléssel. 

Készlet: 90 db 

VAGY 



 
 

- 1 db Duplafalú rozsdamentes acél termoszbögre szilikon betéttel.  
Nem szivárgásmentes. Mosogatógépben nem tisztítható. 500 ml. 

Készlet: 90 db 

Az azonnali ajándékok beváltása az adott negyedév végéig meg kell történjen, az ajándékbeváltás nem 
vihető át a következő negyedévre. 
Az azonnali ajándékok a fentiekben feltüntetett készlet erejéig elérhetőek. A készletek pontos állását a 
Játékos bejelentkezés után a Honlapon követheti az „Ajándékbeváltás” menüpontban. 

 

4.2 Negyedéves, sorsolás útján kisorsolt nyeremények: 

Azok a Játékosok jogosultak a sorsolás útján kisorsolt nyereményre, akik a egy negyedéven 
belül legalább 25.000 Ft (azaz huszonötezer forint) vásárlási összértéket elérték, mely legalább 
5 db (5 db, vagy annál több db) külön blokkon szereplő vásárláshoz kapcsolódik és ezek közül 
mindegyik Pályázat a megadott negyedév pályázatbeküldési időszaka alatt került feltöltésre a 
Honlapon.  

A Játékos megduplázhatja nyerési esélyeit, újabb, legalább 5 külön blokkhoz kapcsolódó legalább 
25.000 Ft (azaz huszonötezer forint) vásárlási összérték elérésével az adott negyedéves időszakon 
belül.  Egy játékos 2x szerepel a sorsolási listában, aki például 10 db 5000 Ft értékű blokkot töltött fel a 
Honlapon egy negyedéven belül és a blokkok közül legalább 5 különböző üzletsori üzletben történt 
vásárláshoz kapcsolódik 

A feltöltött vásárlási blokkon szereplő összegek összeadódnak. 

Az alábbi negyedéves, sorsolás útján kisorsolt nyeremények közül azonban 1 ajándék típusból, 
egy Játékos által maximum 1 db nyerhető meg egy negyedév során. 

 

1. negyedéves sorsolás útján kisorsolt nyeremények, összesen 6 db: 

- 5 db Adidas focilabda  
Kézzel varrott, 100% poliuretán 
 

ÉS 
 
- 1 db Microsoft Xbox One S 500GB + FIFA 18 játékszoftverrel  

Microsoft Xbox One S 500 GB konzol + Fifa 18 játékszoftver (lemezes formában), 1 db Xbox 
One vezeték nélküli kontroller Fehér 2 db AA elemmel, HDMI kábel, tápkábel. 

 

2. negyedéves sorsolás útján kisorsolt nyeremények, összesen 6 db: 

- 5 db CityPro roller a Toldysport-tól  
A váz alumínium és acél ötvözet  
Összecsukható kivitel  
Nagy, 200 mm átmérőjű kerekek  
Vállpánttal és kitámasztóval szerelve  
Hagyományos, „sárvédős fék a hátsó kerék fölött  
100 kg-os maximális teherbírás  
Állítható kormánymagasság (87-től 103 cm-ig) 
 

ÉS 
 
- 1 db Családi wellness hétvége Zalakaroson  

2 éj, 3 nap a Hotel Karos Spa Superior****-ban félpanziós ellátással 2 felnőtt és 2 14 éven aluli 
gyerek számára.  
Az ajándék átadására voucher formájában kerül sor, ami kiemelt ünnepnapok kivitelével 
tetszőlegesen beváltható 2018. december 31-ig. 
 

3. negyedéves sorsolás útján kisorsolt nyeremények, összesen 6 db: 



 
 

- 5 db Kitchenaid multifunkciós konyhagép, 3,1 literes, piros 
Fordulatszám (1/perc)900-1.750 
Elektromos teljesítmény (W)300 
Szélesség (mm)280 
Mélység (mm)260 
Magasság (mm)415 
Saját tömeg (kg)7,8 
Alaptartozékok: Tálak és tartozékok: 950 ml-es minitál, 3.1 literes tál, fedél, 3 részes 
tömőhenger szett, spatula, tárolóbox, Tárcsa tartozékok: szabályozható szeletelőtárcsa, 
reszelőtárcsa, főszár, tárcsaszár,Kés tartozékok: multifunkciós kés, mini kés, tésztakés, kés 
adapter 
 

ÉS 

- 1 db Samsung UHD Smart 55" LED TV  
Hasznos kijelzőméret: 139.7 cm (55 col) Felbontás: 3840 x 2160 pixel 

 

4.3. Főnyeremény: 

- 1 db 1.000.000 forint, a magánszemély folyószámlájára utalva 
 

Azok a Játékosok jogosultak a főnyeremény sorsolásra, akik a nyereményjáték ideje alatt 
legalább 75.000 Ft (azaz hetvenötezer forint) vásárlási értéket elértek, mely legalább 10 db (10 
db, vagy annál több db) külön üzletben történt vásárláshoz kapcsolódik és ezek közül mindegyik 
Pályázat a promóció 3.1. pontban megadott időtartama alatt került feltöltésre a Honlapon.  
A Játékos megduplázhatja nyerési esélyeit újabb legalább 10 db külön blokkhoz kapcsolódó és 
legalább, összesen 75.000 Ft vásárlási összérték elérésével.  

A feltöltött vásárlási blokkon szereplő összegek összeadódnak. 

A főnyeremény átvételéhez szükséges feltételek és egyéb előírások: 

 

A Nyertesnek a nyeremény átvételéhez rendelkeznie kell saját nevére szóló lakossági 
bankszámlával és bármilyen típusú élő bank által kibocsátott lakossági bankkártyával. 

A nyeremény összegét a Szervező a Nyertes – Nyertes által megnevezett banknál vezetett – 
lakossági bankszámlájára utalja. 

Amennyiben a Nyertes nem rendelkezik lakossági bankszámlával, úgy a nyeremény Nyertes 
részére történő folyósításának feltétele, hogy a Nyertes lakossági bankszámlát nyisson.  

A lakossági bankszámla megnyitását követően a nyeremény összegét a Szervező a Nyertes 
lakossági bankszámlájára átutalja.  

A Felek rögzítik, hogy a megnyitott lakossági bankszámla mindennemű költségei, a 
számlavezetési és bankkártyához kapcsolódó díjak megfizetése a Nyertest (számlatulajdonost) 
terhelik.  

Szervező vállalja, hogy a Nyertes részére nyitott folyószámlára – vagy Nyertes kérése alapján 
a Nyertes saját, már meglévő bankszámlájára - a Promóciós időszakot követően 90 napon belül 
(vagyis 2019. május 29-ig bezárólag) banki utalással 1.000.000 (egymillió) Ft-ot utal át.  

A nyeremény kizárólag a promóciót követően, a fenti időtartamon belül kerülhet átutalásra. 

A nyeremény átvételével járó a Nyertest terhelő személyi jövedelemadó és egészségügyi 
hozzájárulás költségeket a Szervező átvállalja. 

A Nyertes köteles együttműködni a Szervezővel vagy a megbízásából eljáró vállalkozással 
annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására legkésőbb a Promóciós időszakot követően 90 
napon belül (vagyis 2019. május 29-ig) sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének 
a Nyertes nem tesz eleget, és ebből kifolyólag a Nyeremény időben való átadása meghiúsul, 
úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a Nyeremény 



 
 

átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem 
hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.  

Amennyiben a Nyertes Játékos a Nyereményt a megadott határidőn belül nem veszi át azt a 
továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. 

A Szervező a jogosult megvizsgálni, hogy a jelen Játékszabályban meghatározott 
kritériumoknak megfelel-e a Nyertes. 

 

5. A NYEREMÉNYEK SORSOLÁSA  

 

5.1. A negyedévek végén megnyerhető nyeremények sorsolási időpontjai és menete: 

 

1. negyedév végén megnyerhető ajándékok sorsolás időpontja: 2018. szeptember 5. 

 

Az 1. negyedév időtartama alatt legalább 25 000 Ft összértékű és legalább (5 db) érvényes 
Pályázatot beküldők között az összesen hat (6) darab nyeremény kisorsolását a Bang Bang 
Ideas Kft. gépi sorsolással végzi 2018. szeptember 5. 14:00 órakor, melynek helye: 1055 
Budapest, Falk Miksa utca 32. IV. emelet. A sorsoláskor nyereményenként 3 pótnyertes is 
kisorsolásra kerül. A pótnyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válhatnak Nyertessé, 
amennyiben az eredeti Nyertes Pályázata a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint 
érvénytelenné válik. A tartaléknyertesek aktiválása sorsolási sorrendben történik. A sorsolások 
nem nyilvánosak. A sorsolás lebonyolításának menetét minden esetben a Lebonyolító 
jegyzőkönyvben rögzíti a sorsolás során. 

 

2. negyedév végén megnyerhető ajándékok sorsolás időpontja: 2018. december 5. 

 

A 2. negyedév időtartama alatt legalább 25 000 Ft összértékű és legalább (5 db) érvényes 
Pályázatot beküldők között az összesen hat (6) darab nyeremény kisorsolását a Bang Bang 
Ideas Kft. gépi sorsolással végzi 2018. december 5. 14:00 órakor, melynek helye: 1055 
Budapest, Falk Miksa utca 32. IV. emelet. A sorsoláskor nyereményenként 3 pótnyertes is 
kisorsolásra kerül. A pótnyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válhatnak Nyertessé, 
amennyiben az eredeti Nyertes Pályázata a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint 
érvénytelenné válik. A tartaléknyertesek aktiválása sorsolási sorrendben történik. A sorsolások 
nem nyilvánosak. A sorsolás lebonyolításának menetét minden esetben a Lebonyolító 
jegyzőkönyvben rögzíti a sorsolás során. 

 

3. negyedév végén megnyerhető ajándékok sorsolás időpontja: 2018. március 5. 

A 3. negyedév időtartama alatt legalább 25 000 Ft összértékű és legalább (5 db) érvényes 
Pályázatot beküldők között az összesen hat (6) darab nyeremény kisorsolását a Bang Bang 
Ideas Kft. gépi sorsolással végzi 2018. március 5. 14:00 órakor, melynek helye: 1055 Budapest, 
Falk Miksa utca 32. IV. emelet. A sorsoláskor nyereményenként 3 pótnyertes is kisorsolásra 
kerül. A pótnyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válhatnak Nyertessé, amennyiben az eredeti 
Nyertes Pályázata a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint érvénytelenné válik. A 
tartaléknyertesek aktiválása sorsolási sorrendben történik. A sorsolások nem nyilvánosak. A 
sorsolás lebonyolításának menetét minden esetben a Lebonyolító jegyzőkönyvben rögzíti a 
sorsolás során. 

 

5.2. A főnyeremény sorsolás időpontja és menete: 2019. március 7. 14:00 

 A főnyeremény sorsolás helyszíne: 1051 Budapest, Nádor u. 20. I. em. 19. – Dr. Kapási 
Olga közjegyző irodája, a sorsolás közjegyző jelenlétében történik. 

A sorsolás alkalmával 1 db Főnyeremény Nyertes kerül kisorsolásra, valamint 5 db 
tartaléknyertes. A pótnyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válhatnak Nyertessé, amennyiben 
az eredeti Nyertes Pályázata a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint érvénytelenné válik. 
A tartaléknyertesek aktiválása sorsolási sorrendben történik. A sorsolások nem nyilvánosak. A 
sorsolás lebonyolításának menetét közjegyző biztosítja a sorsolás során. 



 
 

 

5.3. A Lebonyolító a sorsolás eredményét a sorsolást követő héten a 
www.tescouzletsorajandek.hu weboldalon teszi közzé. A nyilvánosságra hozatal során a 
nyertesek teljes neve és a megnyert ajándék megnevezése kerül közzétételre a nyertesség 
tényének közlése céljából. 

5.4 Amennyiben a nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely 
okból kizárásra kerül vagy a nyeremény átadására azért nem kerül sor, mert a nyertes Játékos az 
5.5 pontban meghatározott együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, Szervező 
tartaléknyertest sorsol, továbbiakban: tartaléknyertes).  

A tartaléknyertesek a sorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a nyeremények átvételére, 
amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a nyereményt nem veszi át, vagy a 
pályázata bármely okból utóbb érvénytelenné válik, pályázata nem felel meg az 1. és 4. pontokban 
írt feltételeknek vagy a nyertes a Játékból a pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül. 

Amennyiben a negyedévente sorsolásra kerülő nyeremények és főnyeremény nyertes Játékos 
Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül sor, mert a 
nyertes Játékos az 5.5 pontban meghatározott együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, 
Szervező az ajándéksorsolás során meghatározott tartaléknyertest választhatja nyertesnek. 

A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.  

5.5 A Lebonyolító a Nyeremények nyerteseit legkésőbb a sorsolást követő 5 (öt) munkanapon belül 
értesíti a Regisztráció során megadott e-mail címen (továbbiakban: Értesítés). A nyertes Játékos 
az emailben szereplő elérhetőségen köteles az Értesítést követő 5 (öt) munkanapon belül 
visszaigazolni az Értesítést, valamint pontosan megjelölni azt a magyarországi címet, amelyre a 
Nyeremény kézbesítését kéri, ellenkező esetben a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül és 
Szervező tartaléknyertest jelöl ki. Amennyiben Lebonyolító a nyertes Játékost a 
nyereményszelvényen megadott adatok valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból 
nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül vagy a Játékos az értesítésre nem reagál a megadott 
határidőn belül, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető és 
Lebonyolító jogosult tartaléknyertest értesíteni és részére a Nyereményt átadni.  

5.6 A garantált nyereményeket, illetve a negyedévek végén kisorsolásra kerülő nyereményeket a 
Lebonyolító futárszolgálattal juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által a Honlapon történő 
Regisztráció során megadott magyarországi címre. A futárszolgálat a nyeremény kézbesítését 
kétszer kíséreli meg, a sorsolást követő 60 (hatvan) naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles 
együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvételére sor kerüljön. Ha a Játékos jelen 
pontban írt együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget és így a nyeremény átadása a 
nyertes részére meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem 
értékelhető. Amennyiben a nyeremény visszaérkezik a Lebonyolítóhoz (nem kereste, ismeretlen 
cím, elégtelen cím vagy egyéb megjelöléssel) a Szervező a nyeremény átvételére újabb lehetőséget 
nem tud biztosítani.  

Amennyiben a nyeremény a kiszállítás során megsérül, Szervező felhívja a nyertes Játékos 
figyelmét, hogy a csomagot ne vegye át, hanem a futárral vetessen fel erről jegyzőkönyvet a 
helyszínen és a csomagot küldje vissza Lebonyolító részére az ügy kivizsgálása érdekében. A 
csomag átvételét követően vagy jegyzőkönyv hiányában Szervező és Lebonyolító a nyereményre 
vonatkozóan reklamációt nem fogad el.  

A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a 
nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Regisztráció során feltüntetett 
személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb 
okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves 
adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.  

A főnyeremény hivatalos átadása személyesen történik, a nyertessel előzetesen egyeztetett 
időpontban és helyszínen. 

 

6. ÉRVÉNYTELEN PÁLYÁZAT 



 
 

Amennyiben a Nyertes nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt részvételi feltételeknek és így 
kizárásra kerül, vagy ha a Nyertes a Játékszabályzat 5.5. pontja szerinti második Üzenet 
kézhezvételétől számított legkésőbb 5 (öt) naptári napon belül az Üzenetben megjelölt 
elérhetőségek valamelyikén a Lebonyolítóval nem veszi fel a kapcsolatot a Nyeremények 
átvételének körülményeiről történő egyeztetés érdekében, úgy a Pályázat érvénytelenné válik és a 
Nyereményt a Szervezőnek nem áll módjában átadni.  

A Szervező a Nyeremények átadásáig kizárhatja a Nyereményjátékból azt a Pályázót, aki nem felel 
meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek, valamint rosszul adja meg adatait, a 
feltöltött blokkja (Pályázata) adatait, vagy nem a TESCO ÜZLETSOR hálózatához tartozó blokkról 
készült fotót/másolatot küld be. Az adatok ellenőrzése az egyes sorsolásokat követően történik. A 
Vásárló téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.   

 

 

7. ADÓZÁS  

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a 
Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség 
nem terheli, vele szemben Résztvevők semmilyen további igényt nem érvényesíthetnek; Szervező 
e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja. A Nyeremények kézbesítésével járó futárköltséget 
a Szervező viseli.  

 

8. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL  

8.1. A Játékról részletes információk a www.tescouzletsorajandek.hu weboldalon érhetők el.  

8.2. A résztvevők kérdéseiket, illetve panaszaikat elküldhetik a 
tescouzletsorajandek@bangbang.hu  email címre, vagy felvehetik a kapcsolatot a +36-1-610-
8952 információs vonalon (elérhető: hétköznap 9:00 és 17:30 között). 

 

 

Budapest, 2018. június 20.  

 

 

TESCO‐GLOBAL Zrt. 

Szervező 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tescouzletsorajandek.hu/
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1. számú melléklet 

 

A promócióban résztvevő Váci úti Tesco Üzletsoron található (Tesco Extra Váci út (Budapest, IV. ker., 

Gács utca) üzletek listája: 

SportsDirect  ruházat / táska / kiegészítők 

RENO  cipő/táska/kiegészítő 

Deichmann  cipő/táska/kiegészítő 

Takko ruházat / táska / kiegészítők 

Virágmegváltó Virágüzlet ajándék / parfüm / virág 

Gyógyszertár gyógyászat / életmód 

(Kizárólag gyógyszernek nem minősülő termék esetében)  

Ízvilág étterem étterem / kávézó 

Costa coffee étterem / kávézó 

KFC étterem / kávézó 

Starkebab étterem / kávézó 

Szolárium szépségápolás / drogéria 

Könyvmoly Pop Up Store könyv / hírlap / dohányáru 

BioTechUSA gyógyászat / életmód 

Alpha ZOO  utazás / szabadidő / hobby 

DM Drogéria gyógyászat / életmód 

Schneider for Men ruházat / táska / kiegészítők 

Klier szépségápolás / drogéria 

Mister Minit - Top Clean ruhatisztítás / gyorsszerviz 

Lottózó szolgáltatások 

http://hu.sportsdirect.com/
http://www.reno.hu/
http://www.deichmann.com/
http://www.takko-fashion.com/hu
https://biotechusa.hu/
http://www.alphazoo.hu/
https://www.dm.hu/


 
 

Jack's Burger étterem / kávézó 

Kölyökpark Gyermekmegőrző gyermek 

Don Pepe étterem / kávézó 

My Salad étterem / kávézó 

IBUSZ utazás / szabadidő / hobby 

Ruhadoki szolgáltatások 

Optika Plus  fotó / optika 

Inmedio könyv / hírlap / dohányáru 

Lipóti Pékség delikátesz 

Mobil és Laptop Shop telekommunikáció / műszaki cikk 

Vodafone  telekommunikáció / műszaki cikk 

Márfer Fehérnemű ruházat / táska / kiegészítők 

Menü Magyaros Étterem étterem / kávézó 

Posta szolgáltatások 

(pénzváltó, vagy banki szolgáltatások kivételével)  

Lizy Ékszer Szalon óra / ékszer 

 

 

 

http://www.optikaplus.hu/
https://tesco.hu/aruhazak/uzletsor/www.vodafone.hu

