„Tegye kártyáját nyerő fokozatba!”
SuperShop Kft. promóció
2018. október 1. – 2018. október 31.
RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
A SuperShop Kft. (székhelye: 1095 Budapest, Mester u. 30-32., nyilvántartási száma: Cg. 01-09-674945
a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál, továbbiakban: „SuperShop”) nyereményjátékot szervez
(továbbiakban: „Játék”) a SuperShop Törzsvásárlói Program (a továbbiakban: „Program”)
kártyabirtokosai között, a jelen részvételi feltételekben (továbbiakban: „Részvételi Feltételek”)
megjelöltek szerint.
1. A Játékban való részvétel feltételei:
A Játékban részt vehet minden, a jelen Részvételi Feltételeknek megfelelő, magyarországi lakó- vagy
tartózkodási hellyel rendelkező, nem cselekvőképtelen természetes személy, aki:
a) aktív (a www.supershop.hu honlapon megtalálható, a SuperShop Program Általános Részvételi
Feltételei Kártyabirtokosok részére (a továbbiakban: „ÁRF-KB”) szerint le nem tiltott, fel nem
függesztett, illetve nem zárolt) SuperShop Törzsvásárlói kártyával, Erste SuperShop Bankkártyával
vagy Hitelkártyával rendelkezik (a továbbiakban együttesen: „SuperShop kártya”);
b) a Játék 2. pont szerinti időtartama alatt legalább 1 (egy) SuperShop Partnernél saját SuperShop
kártyáját pontgyűjtés vagy pontbeváltás céljára használja (a továbbiakban: „Partnerek”); továbbá
c) a Játék 2. pont szerinti időtartama alatt sikeresen regisztrál a Játék weboldalán:
www.supershop.hu/nyerjen.
(a továbbiakban: „Játékos”)
A SuperShop Partnerek listája a www.supershop.hu/partnereink/ weboldalon megtekinthető.
A Játék weboldalán történő sikeres regisztrációhoz a Játékos az alábbi adatok és hozzájárulások
megadására köteles:

a Játékos személyes adatainak, valamint az adatok kezeléséhez szükséges adatkezelési
hozzájárulásnak a megadása:
o név,
o e-mail cím,
o születési dátum,
o SuperShop kártyaszám;
o a weboldalon meghatározott további (marketing) adatok.

a SuperShop Törzsvásárlói Programban (a továbbiakban: „Program”) történő alábbi személyes
adatkezelésekhez való hozzájárulások mindegyikének a megadása:
o a Program partnerei részére történő adattovábbítás céljából való adatkezelés;
o közvetlen üzleti (direkt-marketing) ajánlatok küldése céljából való adatkezelés;
o promóciók és nyereményjátékok lebonyolítása céljából való adatkezelés;
o profilalkotás és automatizált döntéshozatal céljából való adatkezelés.

a jelen Részvételi Feltételek elfogadása.
A pontgyűjtés és pontbeváltás feltételei Partnerenként eltérőek lehetnek, részletek a
www.supershop.hu oldalon, a Partnerek honlapjain, illetve az elfogadóhelyeken találhatók. A
Játékosnak a Játék időtartama alatt történő SuperShop kártyahasználatainak (vásárlásainak) a száma a
nyerési esélyt nem befolyásolja. Arra vonatkozó bármilyen vita esetén, hogy egy kártyabirtokos a Játék
időtartama alatt használta-e a Játék feltételeinek megfelelően a SuperShop kártyáját, kizárólag a
SuperShop nyilvántartása az irányadó.
A Játékban való részvétel ideiglenes SuperShop kártyával nem lehetséges.
2. A Játék időtartama: 2018. október 1-jén 00:01-től – 2018. október 31-én 24:00-ig.
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3. A nyeremények:
a.) Főnyeremény: KIA Ceed személygépkocsi
A Játék Főnyereménye 1 db Kia Ceed LX 1.4 CVVT típusú gépjármű.
A Játékban a Főnyeremény vonatkozásában a jelen Részvételi Feltételeknek megfelelő Játékosok
közül 1 (egy) nyertes, továbbá 5 (öt) tartalék nyertes kerül kiválasztásra, a jelen Részvételi
Feltételekben meghatározottak szerint.
A Főnyereményt a KIA Motors Hungary Járműkereskedelmi Kft. (székhelye: 1117 Budapest,
Budafoki út 56., cégjegyzékszáma: 01-09-714708, adószáma: 12045503-2-44) biztosítja.
A Főnyereményként megjelölt személygépkocsira vonatkozó jótállási és szavatossági jogokat a
nyertes kizárólag közvetlenül a személygépkocsi nyereményt biztosító KIA Motors Hungary
Járműkereskedelmi Kft.-vel (székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 56., cégjegyzékszáma: 01-09714708, adószáma: 12045503-2-44) szemben érvényesítheti; amennyiben e jogok a SuperShop-ot
illetnék meg, úgy azokat a nyertesre engedményezettnek kell tekinteni.
A Főnyeremény nyertese a Főnyeremény elfogadásával kötelezi magát, hogy a Főnyeremény
forgalomba helyezése előtt kötelező gépjármű felelősség biztosítást köt (szabadon választott
magyarországi biztosító társaságnál, illetve bármely magyarországi alkusznál), és az aláírt, általa
elfogadott ajánlat másolatát átadja a SuperShop részére személyesen, postai, vagy elektronikus
formában. A Főnyeremény a személygépkocsinak a nyertes nevére történő átírásával és üzembe
helyezésével kapcsolatos költségeket is magában foglalja. A Főnyereményre való jogosultság
feltétele ugyanakkor, hogy a nyertes a személygépkocsinak a nevére történő átíratásához szükséges
minden okiratot aláírjon, illetve rendelkezésre bocsásson.
A Főnyereménnyel kapcsolatos regisztrációs adót és valamennyi átírási és üzembe helyezési
költséget, vagyonszerzési illetéket, tulajdonátruházási költséget a KIA Motors Hungary
Járműkereskedelmi Kft. viseli. A Főnyeremény után fizetendő személyi jövedelemadót a
SuperShop viseli.
A SuperShop a Főnyeremény nyertesének nevét az értesítési címből a helység nevét (város, község
neve) és irányítószámot www.supershop.hu/nyerjen honlapon közzéteszi.
b.) Pontnyeremények: 1000 db 1000 SuperShop pont
A Játékban a jelen Részvételi Feltételeknek megfelelő Játékosok között a Főnyereményen túl
kisorsolásra kerül továbbá nyereményként 1000 db (egyezer darab) 1000 (egyezer) SuperShop
pont.
A Pontnyeremények vonatkozásában a SuperShop tartalék nyerteseket nem sorsol.
4. A nyertesek kiválasztása:
A SuperShop a nyerteseket és a – a Főnyeremény vonatkozásában – a tartalék nyerteseket elektronikus
úton megtartásra kerülő – a véletlenszerűséget biztosító – sorsoláson választja ki. A sorsolásra
közjegyző jelenlétében, 2018. november 8. napján kerül sor. A sorsolás nem nyilvános. A Főnyeremény
vonatkozásában a tartalék nyerteseket a SuperShop akként választja ki, hogy közöttük a sorsolás
sorrendjében jogosultsági sorrendet állít fel.
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5. Nyeremények átvételével kapcsolatos szabályok:
a.) Főnyeremény: KIA Ceed LX 1.4 CVVT típusú személygépkocsi
A SuperShop a sorsolást követő 3 (három) munkanapon belül a rendelkezésére álló e-mail címen
és/vagy telefonszámon és/vagy postai címen megkísérli a kapcsolatfelvételt a kisorsolt nyertessel
adategyeztetés és azonosítás érdekében.
Abban az esetben, ha a nyertessel a kapcsolatfelvétel és az adategyeztetés az első megkísérlést követő 8
(nyolc) napon belül, de legkésőbb a postai tértivevény visszaérkezéséig bármely okból nem lehetséges
(pl. postai levelet nem veszi át, emailre nem válaszol, telefonon nem elérhető), vagy a kapcsolatfelvétel
sikeres, azonban a nyertes kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy a Főnyereményt a SuperShop által
megadott feltételekkel nem tudja vagy nem kívánja igénybe venni, úgy a nyertes a Főnyereményre való
jogosultságát automatikusan elveszíti és helyette a soron következő tartalék nyertes válik jogosulttá a
Főnyereményre.
Amennyiben a tartalék nyertessel a SuperShop általi megkísérlését követő 3 (három) munkanapon belül
nem sikeres a kapcsolatfelvétel, vagy a tartalék nyertes kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy a nyereményt
a SuperShop által megadott feltételekkel nem tudja vagy nem kívánja igénybe venni, úgy az adott
tartalék nyertes automatikusan elveszíti a jogosultságát a Főnyereményre és a soron következő tartalék
nyertes válik a Főnyereményre jogosulttá. Amennyiben e módszert követve a Főnyeremény kiosztása
nem sikeres, úgy a Főnyeremény nem kerül kiosztásra.
Amennyiben a nyertes, illetve a tartalék nyertes úgy nyilatkozik, hogy a Főnyereményt elfogadja,
azonban utóbb – bármely okból – azt mégsem veszi át (pl. az átadás-átvételen nem jelenik meg, a
szükséges dokumentumokat nem írja alá stb.), vagy a Főnyeremény átadása bármely okból legkésőbb
2018. december 23. napjáig sikertelen marad, úgy a nyeremény nem kerül kiosztásra (tartalék nyertes
részére sem).
A Főnyereménynek és dokumentumainak átadására a SuperShop által a sorsolást követő 45
(negyvenöt) napon belül kerül sor, a SuperShop által megjelölt hivatalos márkakereskedés
telephelyén. Az átadással a Főnyereményre vonatkozó kárveszély átszáll a nyertesre.
b.) Pontnyeremények: 1000 db 1000 SuperShop pont
Azon Játékosok részére, akik SuperShop pontot nyertek a Játék időtartama alatt, a SuperShop Kft. a
pontnyereményt a sorsolást követő 8 (nyolc) napon belül külön értesítés nélkül jóváírja
pontfolyószámlájukon.
6. A Játékkal kapcsolatos információk
A Játékról információk, a Játék ideje alatt, a SuperShop által üzemeltetett www.supershop.hu/nyerjen
honlapon, illetve Partnerek kiskereskedelmi egységeiben kihelyezett tájékoztatókon találhatók. A
tájékoztató anyagokon elhelyezett illusztrációkhoz képest a Főnyeremény tényleges megjelenése (pl.
színe stb.) eltérő lehet.
A Játékkal kapcsolatban a SuperShop ügyfélszolgálata, a Játék ideje alatt, a 481-6000 telefonszámon,
munkanapokon 8.00-tól 17.00 óráig, vagy az ugyfelszolgalat@supershop.hu e-mail címen ad
felvilágosítást.
7. A Játékból ki vannak zárva:
A Játékból mindvégig ki vannak zárva a SuperShop vezető tisztségviselői és munkavállalói, valamint
az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
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A Játékból – akár a Játék időtartamát követően, utólagosan is – minden további jogcselekmény nélkül
kizárja magát az a Játékos, aki a jelen Részvételi Feltételek rendelkezéseit maradéktalanul nem fogadja
el, vagy elfogadó nyilatkozatát (ideértve a Játékban való részvétel céljából adott adatkezelési
hozzájárulást is) később – bármilyen módon – (akár részben is) visszavonja. Az ilyen Játékos
nyereményre sem jogosult.
A SuperShop fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárja azt a személyt, aki a Játék során bármely
visszaéléssel, illetve csalásra, vagy tisztességtelen eljárásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.
A Játékból kizárt továbbá minden olyan Játékos vagy személy, aki nem maradéktalanul felel meg a jelen
Részvételi Feltételeknek.
A Játékból ki van zárva továbbá az a Játékos vagy személy, akinek abban az időpontban, amikor a
nyeremény átadásra, illetve jóváírásra kerülne, a SuperShop kártyabirtokosi jogviszonya bármely okból
már nem áll fenn.
8. Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről
A személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztató a www.supershop.hu oldalról érhető el
"SuperShop Törzsvásárlói Program Adatkezelési Tájékoztató" név alatt.
9. További információ
A SuperShop a Játékban nem oszt szét a jelen Részvételi Feltételekben megjelölt nyereményeken
túlmenő egyéb nyereményt.
A SuperShop a nyertesek megállapítását, illetve a nyeremények rendelkezésre bocsátását követően is
jogosult megvizsgálni, hogy a jelen Részvételi Feltételekben meghatározott kritériumoknak megfelel-e
az adott nyertes. Amennyiben nem felel meg, úgy a SuperShop jogosult a nyeremény rendelkezésre
bocsátását megtagadni, illetve a már rendelkezésre bocsátott nyereményt egyoldalúan visszavonni.
A SuperShop a jelen Játékkal kapcsolatosan meghozott döntéseivel szemben és a Játék lebonyolításával,
az abban való részvétellel kapcsolatban mindennemű jogi út kizárt. A jelen Részvételi Feltételek
értelmezésének joga kizárólag a SuperShop-ot illeti.
A SuperShop kizár minden felelősséget azért, ha a nyeremény rendelkezésre bocsátása technikai okból
késedelmesen történik meg.
A Játék szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési
igényt a Játék használata során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék
során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért,
ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos
gondatlanságával okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget.
A nyeremények készpénzre nem válthatók és másra át nem ruházhatók.
A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért és egyéb hibákért sem
a SuperShop, sem alvállalkozói nem vállalnak felelősséget.
A SuperShop fenntartja a jogot, hogy jelen Részvételi Feltételeket – ideértve a nyereményeket is –
bármikor egyoldalúan megváltoztassa, vagy visszavonja.
A jelen Részvételi Feltételekben nem rögzített kérdésekben a www.supershop.hu honlapon
megtalálható ÁRF-KB rendelkezései az irányadóak.
SuperShop Kft.

4

Szervező
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