SuperShop Kft.
„BestByte Microsoft 2016 október” promóció
HIVATALOS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
A SuperShop Kft. (székhelye: 1117 Budapest, AlleeCorner I.h.,Corner Torony, Október
huszonharmadika u. 8-10.V.em., Cg. 01-09-674945, továbbiakban: „SuperShop” vagy „Szervező”)
promóciót szervez (továbbiakban: „Promóció”) az alábbi feltételek szerint.
1. A Promócióban való részvétel feltételei
A Promócióban részt vehet minden, a jelen Hivatalos Részvételi Feltételeknek megfelelő,
magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, nem cselekvőképtelen természetes
személy, aki aktív (a www.supershop.hu honlapon megtalálható, a SuperShop Program Általános
Részvételi Feltételei Kártyabirtokosok részére („ÁRF-KB”) 9.4. pontja hatálya alá nem eső) SuperShop
Törzsvásárlói kártyával, NFC SuperShop kártyával, illetve Erste SuperShop bankkártyával vagy
hitelkártyával rendelkezik (a továbbiakban együttesen: „SuperShop kártya”), e-mail címét a Szervező
rendelkezésére bocsátotta, és a Promóció időtartama alatt saját SuperShop kártyáját pontgyűjtésre
használja az alábbi SuperShop Partnerek közül legalább egynél, a jelen Hivatalos Részvételi
Feltételekben foglalt feltételek szerint (a továbbiakban Résztvevő”)
a)
SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (SPAR, INTERSPAR, beleértve a franchise üzleteket is)
b)
OMV Hungária Kft. („OMV”)
c)
Fusion Zrt („Burger King” és „Bellozzo”)
d)
Viala Kft. („Netpincér”)
e)
Interticket Kft. („jegy.hu”)
f)
Prímaenergia Zrt.
g)
Irodamarket Kft. („Papírmadár”)
h)
BestByte Kft. („BestByte”).
(Az a.) – h.) pontokban foglaltak a továbbiakban együttesen „Partnerek”)
A Promócióban való részvétel jelen Hivatalos Részvételi Feltételek automatikus elfogadását jelenti.
A Promócióban való részvétel ideiglenes SuperShop kártyával nem lehetséges.
A Promócióból mindvégig ki vannak zárva
(i)
a SuperShop vezető tisztségviselői és munkavállalói, valamint az itt felsorolt személyek Ptk.
8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;
(ii) mindazon személyek, akik a jelen Hivatalos Részvételi Feltételeknek nem felelnek meg
maradéktalanul, illetve akik a jelen Hivatalos Részvételi Feltételek rendelkezéseit
maradéktalanul nem fogadják el, vagy ezen elfogadó nyilatkozatukat később – bármilyen
módon – (akár részben is) visszavonják,
(iii) azon személyek, akik a Promóció során bármely visszaéléssel, illetve csalásra, vagy
tisztességtelen eljárásra lehetőséget adó módon kívánnak előnyhöz jutni.
A Promócióból kizárt személy kuponra sem jogosult. A SuperShop jogosult a kizárás feltételeinek
fennállását a Promóció Időtartama és/vagy a kupon rendelkezésre bocsátása után is megvizsgálni, és
– a feltételek fennállása esetén – az érintett személyt a Promócióból kizárni, illetve a rendelkezésre
bocsátott kupont visszavonni.
Amennyiben
a.) a Résztvevő SuperShop kártyabirtokosi jogviszonya bármely okból megszűnik a jelen
Hivatalos Részvételi Feltételek szerinti kupon részére történő megküldéséig vagy letöltéséig,
vagy
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b.) a Résztvevő a jelen Hivatalos Részvételi Feltételek szerinti kupon részére történő
megküldéséig vagy letöltéséig az e-mail címét törölni kéri a SuperShop adatbázisából és/vagy
az elektronikus levélben küldött közvetlen ún. direkt-marketing megkeresések küldéséhez
adott hozzájárulását visszavonja
úgy a Résztvevő a kuponra való jogosultságát is automatikusan elveszíti.
A SuperShop jogosult kizárni továbbá a Promócióból azon Résztvevőket, akik olyan e-mail címet
adtak meg a Szervező részére, amely nem létezik, illetve amelyre az elektronikus levél kézbesítése
bármely okból sikertelen.
A Promócióból való kizártság tényének megállapítására kizárólag a SuperShop jogosult.
2. A Promóció Időtartama:
Kupon kiadás (matrica gyűjtés): 2016. november 1. 0:00-tól 2016. december 31. 23:59-ig.
Kupon beváltás: 2016. november 1. 0:00-tól a készlet erejéig, de legkésőbb 2017. január 31. napjáig
(a BestByte Kft. promócióban részt vevő beváltóhelyén az adott áruház nyitvatartási idejéig, a
bestbyte.hu weboldalon található webáruházban 23:59-ig).
3. A Promóció részletes mechanizmusa és a kupon
A Promóció Időtartama alatt a Résztvevők vásárlási értékük alapján kedvezményes vásárlásra
jogosító kuponra („Kupon”) válnak automatikusan jogosulttá az alábbiak szerint:
 a Szervező a Résztvevőnek a kártyaigénylés vagy adatmódosítás során megadott email címére,
a Promóció kuponkiadási időtartama alatt bonyolított minden összesített 15.000,- Ft vásárlási
érték elérése után automatikusan egy emailt küld, amely tartalmazza a kinyomtatható Kupont;
vagy
 a promóciós weboldalon (www.supershop.hu/microsoft) a Résztvevő SuperShop kártyaszáma
és a SuperShop.hu weboldalon megadott jelszava segítségével belépve összesített vásárlási
értéke alapján virtuális matricákat kap (minden 1.000,- Ft vásárlási érték után 1 db virtuális
matrica jelenik meg virtuális matricagyűjtő lapján), és a 15.000,- Ft összegű vásárlási érték
elérésekor letölthető egy Kupon a www.supershop.hu weboldalról. Minden további 15.000,- Ft
vásárlási limit elérésekor újabb Kupon válik letölthetővé a kuponkiadási időszak alatt.
A Kupon a bestbyte.hu webáruházban a Kuponon található kuponkód, illetve a BestByte
Promócióban részt vevő áruházában, az Allee BestByte áruházban a Résztvevő által előzetesen
kinyomtatott Kupon leadása ellenében váltható be az alább megjelölt 6 féle Microsoft termékre, a
készlet erejéig. A kedvezményes áron történő megvásárlás lehetőségét a BestByte Kft. (1139
Budapest, Fáy u. 45. Cégjegyzékszám: 01-09-923260) biztosítja.
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A promócióban részt vevő termékek:
Xbox One gépcsomag
Xbox One 500 GB konzol Kinect játékvezérlővel
Zoo Tycoon, Kinect Sport Rivals, Minecraft játékok
Xbox Live 3 hónapos előfizetés
18% kedvezménnyel, 146.970 Ft helyett 119.990 Ft.
Xbox One játékcsomag
Forza 6
Minecraft
Recore
23% kedvezménnyel, 38.970 Ft helyett 29.990 Ft.
Xbox 360 játékcsomag
Minecraft
Gears of War 3
Raise of the Tomb Raider
23% kedvezménnyel, 25.970 Ft helyett 19.990 Ft.
Xbox One vezeték nélküli kontroller
21% kedvezménnyel, 18.990 Ft helyett 14.990 Ft.
Xbox One vezetékes kontroller, mely PC-hez is használható
22% kedvezménnyel, 17.990 Ft helyett 13.990 Ft.
Microsoft 1850 vezeték nélküli egér
50% kedvezménnyel, 5.990 Ft helyett 2.990 Ft.
Microsoft Office 365 Egyszemélyes verzió
Egy éves előfizetés
Minden Office alkalmazás egy helyen
1terrabyte OneDrive online tárhely
Havi 60 perc Skype kredit
52% kedvezménnyel, 20.990 Ft helyett 9.990 Ft.
Az adott vásárlási érték elérésében bármely vita esetén a SuperShop adatbázisa a meghatározó. A
SuperShop nem felelős a technikai okokból nem kézbesült e-mailekért.

4. A Promócióval kapcsolatos információk
A Promócióról információk, a Promóció Időtartama alatt, a SuperShop által üzemeltetett
www.supershop.hu honlapon találhatók.
A Promócióval kapcsolatban a SuperShop ügyfélszolgálata, a Promóció Időtartama alatt, a 481-6000
telefonszámon, munkanapokon 8.00-tól 18.00 óráig, vagy az ugyfelszolgalat@supershop.hu e-mail
címen ad felvilágosítást.
5. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok
A Résztvevő a Promócióban való részvétellel is kifejezetten elfogadja, és önkéntes beleegyezését adja
ahhoz, hogy a SuperShop adatbázisban már szereplő adatait a SuperShop a jelen Promócióval
összefüggésben és a www.supershop.hu honlapon megtalálható, ÁRF-KB rendelkezései által
meghatározott célokból (a SuperShop és Partnerei általi üzleti célú megkeresések céljából is) kezelje,
az ott rögzítettek szerint. Ennek megfelelően a Résztvevő Promócióban való részvétellel megadott
hozzájárulása kiterjed arra is, hogy a SuperShop a Promóció során megadott adatait adatbázisába
felvegye és kezelje, illetve a SuperShop adatbázist a Résztvevő által megadott adatoknak megfelelően
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frissítse; továbbá a Promóció során a Résztevevő által megadott adatokat az ÁRF-KB 10. fejezetében
meghatározottak szerint és célból – ideértve a direkt-marketing célú megkeresések teljesítését is –
kezelje. A SuperShop általi adatkezelés egyéb feltételeit az ÁRF-KB tartalmazza.
Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére
nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jelen Hivatalos Részvételi Feltételekből, az ÁRF-KB-ből
következő, vagy a jogszabályokban meghatározott eseteket.
Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. Az adattulajdonosokat az adatkezeléssel
összefüggésben megillető jogokat az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 14-19. §-ai tartalmazzák.
6. További információ
A Szervező nem oszt szét a jelen Hivatalos Részvételi Feltételekben felsorolt Kuponokon túlmenő
egyéb ajándékot vagy nyereményt. A Szervező a Kuponok beváltásának egyéb feltételeiért, illetve az
azokkal kapcsolatban bármely igényért felelősséget nem vállal.
A Kuponok beváltásával, illetve beválthatóságával kapcsolatos minden felelősség a BestByte Kft-t
terheli, a SuperShop nem vállal felelősséget a Kuponok beváltásával vagy beválthatóságával
kapcsolatban.
A Szervező az adott vásárlási tranzakció lebonyolítását, illetve a Kuponok átadását követően is
jogosult megvizsgálni, hogy a jelen Hivatalos Részvételi Feltételekben meghatározott kritériumoknak
megfelel-e a Résztvevő.
A Szervező jelen Promócióval kapcsolatosan meghozott döntéseivel szemben és a Promóció
lebonyolításával, az abban való részvétellel kapcsolatban mindennemű jogi út kizárt. A jelen Hivatalos
Részvételi Feltételek értelmezésének joga kizárólag a Szervezőt illeti.
A Promóció kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló hibákért sem Szervező, sem
alvállalkozói, sem a Partnerek nem vállalnak felelősséget.
A SuperShop nem felelős a Promócióval (így különösen, de nem kizárólag a Kuponnal vásárolt
termékekkel) kapcsolatban felmerülő esetleges jótállási és/vagy szavatossági igényekért, károkért,
veszteségekért (ide nem értve az általuk közvetlenül okozott, életben, testi épségben és egészségben
bekövetkezett sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott károkat); az
ilyen igények érvényesítése a SuperShoppal szemben kizárt, és annak érvényesítéséről a Résztvevő a
Promócióban való részvétellel automatikusan lemond.
A Kuponok készpénzre nem válthatók.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen Hivatalos Részvételi Feltételeket bármikor egyoldalúan
megváltoztassa, vagy visszavonja. Ennek megfelelően a Szervező jogosult a Promóció Időtartamának
egyoldalú meghosszabbítására is.
A jelen Részvételi Feltételekben nem rögzített kérdésekben a www.supershop.hu honlapon
megtalálható, ÁRF-KB rendelkezései az irányadók.

SuperShop Kft.
Szervező
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