
A TESCO-GLOBAL Zrt. „Fortnite Arena a Tesco Üzletsoron!”  

Üzletsori Vásárláshoz kötött promóciójának hivatalos játékszabálya 

 
1. A promóció szervezője 

A TESCO-GLOBAL Zrt. (2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.; a továbbiakban: Szervező) megbízásából a 

promóció lebonyolítója: We Are Reklámügynökség Kft., (2013 Pomáz, Váci Mihály u 16.; a továbbiakban: 

Lebonyolító). 

 

2. A promócióban résztvevő személyek 

A promócióban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött, 

cselekvőképes, természetes személy. A promócióban nem vehetnek részt a Szervező, a TESCO áruház 

üzletsora, valamint a Lebonyolító cég tisztségviselői, munkavállalói és mindezen személyek hozzátartozói a 

Ptk 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontja alapján. 

 

3. A promóció időpontjai 

2019. július 26. napján 14:00 és 20:00 óra között, 

2019. július 27. napján 14:00 és 20:00 óra között, 

2019. július 28. napján 14:00 és 20:00 óra között, 

2019. augusztus 03. napján 14:00 és 20:00 óra között, 

2019. augusztus 04. napján 14:00 és 20:00 óra között, 

2019. augusztus 10. napján 14:00 és 20:00 óra között, 

2019. augusztus 11. napján 14:00 és 20:00 óra között, 

2019. augusztus 16. napján 14:00 és 20:00 óra között, 

2019. augusztus 17. napján 14:00 és 20:00 óra között, 

2019. augusztus 18. napján 14:00 és 20:00 óra között. 

 

4. A promócióban résztvevő termékek  

A promócióban a szabályzat 8.1. pontjában meghatározott TESCO áruházak üzletsorán lévő üzlet legalább 

2.000 Ft értékű szolgáltatásának – a szabályzat 5.2. pontjában rögzített szolgáltatások kivételével - igénybe 

vételével vagy legalább 2.000 Ft értékű vásárlással lehet részt venni. 

 

5. A Promóció menete 

5.1. A promócióban résztvevő TESCO áruházak üzletsorán (lásd. 8.1. pont szerint), az üzletsor bármely 

üzletében a promóció napján, legalább bruttó 2.000 forint értékben történő vásárlás esetén részt vehet az 

azonnali ajándék Promóciónkban. 

5.2. Az azonnali ajándék Promócióban való részvételhez az aznapi vásárláskor kapott, AP sorszámot 

tartalmazó, eredeti példányú blokkot vagy blokkokat (kivéve pénzváltó vagy banki szolgáltatások, melyek 

nem vesznek részt a promócióban, továbbá a gyógyszertár esetén kizárólag a gyógyszernek nem minősülő 

termékek blokkjait tudjuk elfogadni) mutassa be hostesseinknek a promóció időtartama alatt. 

5.3. A fenti 5.1 pont szerinti esetben a vásárlást igazoló blokk vagy blokkok (ez utóbbi esetben minden 

egyes blokknak más üzletből kell származnia) bemutatását követően a vásárló választhat egyet a különböző 

ajándékok közül.  

5.4. Egy vásárlást igazoló blokk csak egyetlen alkalommal használható fel és az ajándék nem halmozható 

(2.000 Ft feletti vásárlásért egy garantált ajándékot kaphat, azaz pl. ha egy blokkon vagy akár kettőn 10.000 

Ft értékben vásárol ebben az esetben is 1 db garantált ajándékban részesülhet egy vásárló). A határidő után 

bemutatott blokkokat nem áll módunkban beváltani. A bemutatott blokkokon az aktivitás napi dátumnak kell 

szerepelnie, AP sorszámot kell tartalmaznia és eredeti példányúnak kell lennie. 

5.5. Egy napon egy vásárló maximum kettő 5.3 pontban leírt azonnali ajándékban részesülhet, az általa 

bemutatott blokkok számától függetlenül. Ennek nyilvántartására a vásárló köteles az azonnali ajándék 

átvételét igazolandó aláírni egy átvételi ívet az ajándék átvételekor. Ennek megtagadása esetén nem jár 

ajándék a vásárlónak. 

5.6. Az üzletsori hostess a blokkok hátoldalán megjelöli azok „felhasználtát” (szignójával, valamint a 

bemutatás dátumának feltüntetésével). Ennek megtagadása esetén nem jogosult a vásárló azonnali 

ajándékra. 



5.7. Azonnali ajándékok a következők lehetnek: 

2.000 Ft feletti vásárlás esetén: 

• Vízhatlan strand táska 

• Fortnite figura nyomda 

• Fortnite 2d kulcstartó 

• Fortnite Solo figura, 5cm (1 fiugra + kieg.) 

Ezen ajándékok változásának jogát fenntartjuk, és a készlet erejéig érvényesek! Amennyiben az ajándékok a 

promóció záró időpontja előtt elfogynak, a vásárló nem jogosult azonnali ajándékra. 

 

6. Személyi Jövedelemadó 

Az azonnali ajándékhoz esetlegesen tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt és 

Lebonyolítót a nyeremény fentiek szerinti átadásán és esetleges adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további 

kötelezettség nem terheli. 

 

7. Vegyes rendelkezések 

7.1. A Szervező vagy annak megbízottja az ajándékok átadásáig kizárhatja a Promócióból azt a résztvevőt, 

aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt (2. illetve 5. pontban foglalt) feltételeknek, illetve pályázata 

bármely más okból érvénytelen. Érvénytelen pályázatnak minősül és a Promócióból való azonnali kizárásra 

kerül az a résztvevő, ha a blokk olvashatatlan, elmosódott, fénymásolt, másolat, nagymértékben sérült stb. 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a fent megnevezett kritériumok alapján érvénytelennek minősített 

pályázatot jutalommal ne ellentételezze. 

7.2. Az ajándékok másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatók. Az ajándék beváltása során 

felmerülő egyéb költségek (pl. a beváltás helyszínére történő utazás költségei) a résztvevőt terhelik. 

7.3. Amennyiben a Résztvevő az ajándékát a Játék időtartama alatt nem veszi át, azt a továbbiakban a 

Szervezőtől és/vagy Lebonyolítótól nem követelheti. 

7.4. Jelen játékszabályzat a Promócióban résztvevő TESCO Áruházak vevőszolgálati pultjánál és a 

Promóció hostess pultjánál kerül kihelyezésre.  

7.5. A Résztvevő részvételével minden tekintetben, tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja a 

Játékszabályzat minden rendelkezését. 

7.6. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a rendezvényről hang- és képfelvételt készíthetnek a Tesco, 

valamint a Tescotól engedélyben részesülő szerződéses partnerek, közreműködők, sajtómunkatársak illetve 

egyéb harmadik személyek, ennek megfelelően a látogató a rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten 

hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez. 

7.7. Reklamációt levélben a We Are Reklámügynökség Kft (2013 Pomáz, Váci Mihály u 16.) címére 2019. 

augusztus 26-ig fogadunk el. 

  



 

8. A Promócióban résztvevő áruházak és üzletek 

8.1. A Promócióban az alábbi TESCO Áruházak Üzletsorai vesznek részt:  

 

 

 

Budapest, 2019. július 24. 

 

TESCO-GLOBAL Zrt. 

Szervező 

 

  Dátum Nap Helyszín Cím Munkaidő Influencer Dobó Ági 

1. 
2019. július 
26. 

Péntek Budapest, Váci út 1138 Budapest, Gács u. 3. 14:00-20:00 
Gery :) 

Konics Gergely 
15:00-18:00 

Dobó Ági 
közönségtalálkozó 

17:00-19:00 

2. 
2019. július 
27. 

Szombat Szeged Extra 
6724 Szeged, Rókusi krt. 42-
64. 

14:00-20:00 
Sajt32 

Romfa Hunor 
15:00-18:00 

- 

3. 
2019. július 
28. 

Vasárnap Nyíregyháza 
4400 Nyíregyháza, Pazonyi út 
36. 

14:00-20:00 
Gergo Janosik 
Jánosik Gergő 
15:00-18:00 

- 

4. 
2019. 
augusztus 
03. 

Szombat Kecskemét 6000 Kecskemét, Talfája 1. 14:00-20:00 
Nasz Dani 

15:00-18:00 
- 

5. 
2019. 
augusztus 
04. 

Vasárnap Érd 2030 Érd, Budafoki út  2-4. 14:00-20:00 
Gery :) 

Konics Gergely 
15:00-18:00 

- 

6. 
2019. 
augusztus 
10. 

Szombat Eger 3300 Eger, Rákóczi út 100. 14:00-20:00 
Sajt32 

Romfa Hunor 
15:00-18:00 

- 

7. 
2019. 
augusztus 
11. 

Vasárnap Hódmezővásárhely 
6800 Hódmezővásárhely, 
Hódtó u. 17-19. 

14:00-20:00 
Nasz Dani 

15:00-18:00 
- 

8. 
2019. 
augusztus 
16. 

Péntek Balatonfüred 
8230 Balatonfüred, 
Széchenyi I. u 55. 

14:00-20:00 
Sajt32 

Romfa Hunor 
15:00-18:00 

- 

9. 
2019. 
augusztus 
17. 

Szombat Marcali 
8700 Marcali, Noszlopy u. 
177.  

14:00-20:00 
Sajt32 

Romfa Hunor 
15:00-18:00 

Dobó Ági 
közönségtalálkozó 

14:00-16:00 

10. 
2019. 
augusztus 
18. 

Vasárnap Balatonboglár 
8630 Balatonboglár, Klapka u 
30. 

14:00-20:00 
Gery :) 

Konics Gergely 
15:00-18:00 

Dobó Ági 
közönségtalálkozó 

14:00-16:00 


