
Az „Én Kicsi Tescóm mobilapplikáció segítségével gyűjtött extra CLUBCARD Pontok” promóció szabályzata 

 

 
 

Az "Én Kicsi Tescóm mobilapplikáció segítségével gyűjtött extra CLUBCARD pontok" promóciót a TESCO-GLOBAL Zrt. 

(továbbiakban mint "Szervező" vagy "Tesco") hirdeti meg, melynek székhelye H-2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., 

cégjegyzékszám: 13-10-040628. 

 
1. A jelen Szabályzatban használt kifejezések jelentése – amennyiben a szövegkörnyezetből másképp nem 

következik – a következő: 

 
1. CLUBCARD program – a Szervező által vezetett Tesco CLUBCARD hűségprogram. 2.Résztvevő vagy Játékos – a 

CLUBCARD program tagja, a promóció résztvevője. 

 
3.Én Kicsi Tescóm mobilapplikáció – azt az ingyenesen letölthető programot jelöli, amely Android, iOS operációs 

rendszerekkel működő mobiltelefonnal rendelkező Felhasználók számára nyújt szórakozást játék, egy virtuális Tesco 

áruház, formájában. A játék során a Résztvevők adott tevékenységekért vagy teljesítményeikért extra pontokat 

gyűjthetnek. 

 
4. Virtuális pontok vagy pontok – az Én Kicsi Tescóm mobilapplikáció során a Részvevők gyűjtött pontok. 

 
5. Virtuális pontok kifizetése – a Résztvevő saját CLUBCARD számlájának feltöltése azokkal a virtuális pontokkal, 

amelyeket az Én Kicsi Tescóm mobilapplikácó használata során gyűjtött. 

 

 
6. HeI CLUBCARD kihívás – az a feladat, melyet a Játékosnak egy adott időn belül kell teljesítenie az Én 

Kicsi Tescóm mobilapplikációval való játék során. Ez a feladat főleg abból áll, hogy a Játékosnak egy 

megadott időn belül virtuális Tesco áruházban található termékeket meghatározott szinten kell 

értékesítenie. A megfelelő szinte elérése után a Játékosnak 10, 15 vagy 20 Virtuális pont jár. 

 
2. Én Kicsi Tescóm mobilapplikáció 

 
.   2.1. A CLUBCARD program mobilkészülékeket használó résztvevőinek lehetőségük van az 

Én Kicsi Tescóm mobilapplikáció ingyenes letöltésére. 

 

. 2.2. Az Én Kicsi Tescóm mobilapplikáció Android 4.0. és újabb, iOS 7.0 és újabb, valamint 

Windows Phone 8.1 és újabb operációs rendszerekkel rendelkező mobil 

készülékeken  működik. 

 
.   2.3.  Az Én Kicsi Tescóm mobilapplikációt a hivatalos Play Google (Android), App Store (iOS) áruházakból lehet 

letölteni. 

 

.   2.4.  Az Én Kicsi Tescóm Mobil Applikáció adatátvitele a Résztvevő mobilszolgáltatójánál érvényes díjszabályzat 

szerint költségeket vonhatja maga után. 

 
.   2.5. Az Én Kicsi Tescóm mobilapplikáció segítségével: 



a) a Játékos pontokat gyűjthet a heti CLUBCARD kihívások teljesítéséért, a megadott termékek áruházban történő 

értékesítéséért. Az adott értékesítési szintek elérésének megfelelően 10, 15 vagy 20 CLUBCARD pontot kaphat a 

Játékos. 

 
.   b)   további 25 CLUBCARD pontot nyerhet a Játékos az 5 szinttől kezdve minden, az 5 szám többszörösével 

megegyező számú következő szint teljesítése után. 

 

c) a játékos kifizetheti a Virtuális pontjait a heti kihívások ablakban található gomb 

segítségével a CLUBCARD fiókjába. A heti kihívások ablakában található kifizetés gomb 

megnyomásával egy új ablak jelenik meg, mely tartalmazza az összegyűjtö` pontokat és a 

kifizetendő pontokat. A „kifizetés” gomb megnyomása után a Játékos által összegyűjtö` 

pontokat átutalják a Játékos által megjelölt CLUBCARD számlára. 

 
3. Az Én Kicsi Tescóm Mobil Applikációval gyűjtöI CLUBCARD pontok 

 
. 3.1. Az „Én Kicsi Tescóm mobilapplikáció segítségével gyűjtött extra CLUBCARD Pontok” promóció 2018.02.19-től 

visszavonásig fut. 

 
. 3.2. Az akció során az Én Kicsi Tescóm mobilapplikáció azon felhasználói, akik egyúttal a CLUBCARD hűségprogram 

résztvevői is, extra CLUBCARD pontokat gyűjthetnek az Én Kicsi Tescóm mobilapplikáció során szerzett 

pontok segítségével. A CLUBCARD program szabályzatának megfelelően a játék során szerzett egy 

CLUBCARD pontot a Résztvevő által szerzett egy CLUBCARD pontnak számítják be. 

 
. 3.3. A jelen szabályzatban meghatározott módon odaítélt CLUBCARD pontok kifizetésének 

feltétele, hogy a Játékos helyesen adja meg CLUBCARD számlájának a számát és igénybe 

vegye az Én Kicsi Tescóm Mobil Applikáció „kifizetés” funkcióját. Egy CLUBCARD 

számmal egy héten legfeljebb 50 (ötven) CLUBCARD pont jóváírása lehetséges, 

függetlenül a Játékos által használt eszközök számától (pl. ha a Játékos 2 eszközön 

ugyanazzal a CLUBCARD számmal összegyűjt 50-50 pontot (összesen 100 pontot), egy 

héten legfeljebb 50 pont kerül jóváírásra a CLUBCARD számláján).  

 
.   3.4. Amennyiben a Felhasználó a CLUBCARD Fiókomat vagy a CLUBCARD Applikációt használja, 

a jelen akció keretén belül megszerzett pontok a CLUBCARD Fiókomban a Kifizetéstől 

számított 30 belül jelennek meg. 

 
 
 

4. További  információk 

 
4.1. A CLUBCARD hűségprogrammal kapcsolatban az ingyenesen hívható CLUBCARD információs vonalon (H-P 8-18 

óra között, 06-80-222-333) lehet tájékoztatást kérni. 

 

 


