SuperShop Kft.
„2018. áprilisi adatfrissítő promóció”
2018. április 1-30.
RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A SuperShop Kft. (székhelye: 1095 Budapest, Mester utca 30-32. 4. és 5. em., nyilvántartási száma: Cg.
01-09-674945 a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál, továbbiakban: „Szervező” vagy „SuperShop”)
nyereményjátékot szervez (továbbiakban: „Játék”) a SuperShop Törzsvásárlói Program
kártyabirtokosai között, az alábbi feltételek szerint.
1. A Játékban való részvétel feltételei
A Játékban részt vehet minden, a jelen Részvételi Feltételeknek megfelelő, magyarországi lakó- vagy
tartózkodási hellyel rendelkező, 18. életévét betöltött természetes személy, aki aktív (le nem tiltott, fel
nem függesztett, illetve nem zárolt) SuperShop Törzsvásárlói kártyával, illetve Erste SuperShop
bankkártyával vagy hitelkártyával rendelkezik (a továbbiakban együttesen: „SuperShop kártya”), és a
Játék időtartama alatt a www.supershop.hu/nyerjen weboldalon személyes adatai (neve, születési
dátuma, kártyaszáma és email címe) megadásával regisztrál és adatkezelési hozzájárulást ad
(„Játékos”).
A regisztráció feltétele, hogy a megadott kártyaszám a SuperShop adatbázisában aktívként szerepeljen,
a megadott születési dátum a SuperShop adatbázisában szereplő születési dátummal egyezzen, és a
kártyaszámot a promócióban még nem regisztrálták. A promócióban egy kártyaszámot csak egyszer
lehet regisztrálni, a nyerési esély nem többszörözhető.
A Játékban való regisztrációval a Játékos a jelen Részvételi Feltételeket elfogadja.
A Játékban való részvétel ideiglenes SuperShop kártyával nem lehetséges.
2. A Játék időtartama: 2018. április 1-jén 0:00:00-től – 2018. április 30-án 23:59:59-ig.
3. Nyeremények, a részvétel további feltételei, a nyertesek megállapítása
a.) Azonnali Nyeremények:
A Játék időtartama alatt a következő azonnali SuperShop pont nyeremények („Azonnali
Nyeremények”) kerülnek kiosztásra a Játékosok között a jelen Részvételi Feltételekben rögzítettek
szerint:
Azonnali Nyeremény

Darabszám

25 SuperShop pont

12 138

50 SuperShop pont

8 473

100 SuperShop pont

6 054

500 SuperShop pont

3 335
30 000

A SuperShop a Játék kezdete előtt – a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes programmal
és a nyilvánosság kizárásával, a legszigorúbb titoktartás mellett – kisorsol a Játék Időtartama alatti
összesen 30.000 (harmincezer) nyerő időpontot 0-24 óra között (nap, óra, perc, másodperc) („Nyerő
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Időpont”). Minden Nyerő Időponthoz kisorsolásra kerül egy-egy Azonnali Nyeremény is. A Nyerő
Időpontok a Játékosok számára titkosak.
Az adott Nyerő Időponthoz tartozó Azonnali Nyereményt az a Játékos nyeri meg, aki a
www.supershop.hu/nyerjen weboldalon regisztrál az előre kisorsolt Nyerő Időpontban, vagy az azt
követő legközelebbi időpontban (a továbbiakban „Nyertes Regisztráció”), feltéve, hogy a jelen
Részvételi Feltételekben foglaltaknak megfelel (a továbbiakban „Nyertes”). Amennyiben két Nyerő
Időpont között nem történik a jelen Részvételi Feltételeknek megfelelő Nyertes Regisztráció, akkor a két
Nyerő Időpont közül az első vonatkozásában nem kerül az ahhoz tartozó Azonnali Nyeremény
kiosztásra.
A Játékos a regisztrációt követően a www.supershop.hu/nyerjen weboldalon egy virtuális
szerencsekereket pörget meg, amely tájékoztatja a Játékost arról, hogy a regisztrációval nyert-e
Azonnali Nyereményt, illetve ha igen, milyen értékben. Ha a Játékos nem nyert Azonnali Nyereményt,
akkor a virtuális szerencsekerék a „Fődíj sorsolás” mezőn áll meg; ha pedig nyert Azonnali
Nyereményt, úgy a virtuális szerencsekerék a megnyert Azonnali Nyeremény értékének megfelelő
mezőn áll meg (például „25 pont”).
A virtuális szerencsekerék pörgetésének eredménye kizárólag tájékoztatásul szolgál, és az esetleges
technikai hibákért a SuperShop nem vállal felelősséget. Arra vonatkozó bármilyen vita esetén, hogy az
egyes regisztrációk mikor valósultak meg, mely kártyabirtokos végzett Nyertes Regisztrációt, és az
adott Játékos nyert-e Azonnali Nyereményt, illetve milyen értékben, kizárólag a SuperShop
nyilvántartása az irányadó.
A SuperShop a Nyertes megállapítását követően a Nyertes pontfolyószámláján az Azonnali
Nyereményt külön értesítés nélkül írja jóvá legkésőbb 1 (egy) héten belül.
b.) Fődíjak:
3 × 100.000 (egyszázezer) SuperShop pont
A www.supershop.hu/nyerjen oldalon regisztrált Játékosok mindegyike részt vesz a 3 x 100.000
(egyszázezer) SuperShop pont („Fődíjak”) sorsolásán (függetlenül attól, hogy nyert-e Azonnali
Nyereményt vagy sem), a jelen Részvételi Feltételekben rögzített feltételekkel.
A SuperShop a Fődíjak nyerteseit 2018. május 10. napján – a véletlenszerűség elvének eleget tevő
számítógépes programmal és a nyilvánosság kizárásával – sorsolja ki.
A SuperShop a Fődíjak vonatkozásában kisorsol 3 (három) nyertest és 10 (tíz) tartalék nyertest akként,
hogy a tartalék nyertesek között a sorsolás sorrendjében jogosultsági sorrendet állít fel.
A SuperShop a sorsolást követően a rendelkezésére álló email címen és/vagy telefonszámon és/vagy
postai címen megkísérli a kapcsolatfelvételt a kisorsolt nyertesekkel 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),
úgy ezen időtartam elteltével az adott nyertes a nyereményre való jogosultságát automatikusan elveszíti
és az adott nyeremény vonatkozásában kisorsolt, soron következő tartalék nyertes válik a nyereményre
jogosulttá. Amennyiben a tartalék nyertessel sem sikeres a kapcsolatfelvétel és az adategyeztetés az első
megkísérlését követő 8 (nyolc) napon belül, de legkésőbb a postai tértivevény visszaérkezéséig bármely
okból, úgy ezen időtartam elteltével az adott tartalék nyertes a nyereményre való jogosultságát
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automatikusan elveszíti és az adott nyeremény vonatkozásában kisorsolt, soron következő tartalék
nyertes válik a nyereményre jogosulttá.
A SuperShop a Fődíj nyertes megállapítását és a vele történt sikeres kapcsolatfelvételt és adategyeztetést
követően a nyertes pontfolyószámláján a Fődíjat legkésőbb 1 (egy) héten belül írja jóvá.
Amennyiben a fentiek alkalmazásával valamely Fődíj kiosztása meghiúsul a nyertesek és a tartalék
nyertesek tekintetében is, úgy a SuperShop az adott nyereményt nem osztja ki.
4. A Játékkal kapcsolatos információk
A Játékról információk, a Játék ideje alatt, a SuperShop által üzemeltetett www.supershop.hu honlapon
elérhető tájékoztatókon találhatók.
A Játékkal kapcsolatban a SuperShop ügyfélszolgálata, a Játék ideje alatt, a 481-6000 telefonszámon,
munkanapokon 8.00-tól 18.00 óráig, vagy az ugyfelszolgalat@supershop.hu e-mail címen ad
felvilágosítást.
5. A Játékból mindvégig 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.
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 a Játékban való regisztrációval megtett elfogadó nyilatkozatát vagy adatkezelési hozzájárulását
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
Részvétei Feltételeknek.
6. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok
A Játékos a játékban való regisztráció során a személyes adatai tekintetében adatkezelési hozzájárulást
ad a www.supershop.hu/nyerjen honlapon rögzítettek szerint.
7. További információ
A SuperShop nem oszt szét a jelen Részvételi Feltételekben felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb
nyereményt.
A SuperShop a Nyertes Regisztráció megállapítását, illetve a pontnyeremény jóváírását követően is
jogosult megvizsgálni, hogy a jelen Részvételi Feltételekben meghatározott kritériumoknak megfelel-e
a nyertes. Amennyiben nem felel meg, úgy a SuperShop jogosult a nyereménypontokat egyoldalúan
törölni, illetve a nyereményre való jogosultságot visszavonni.
A SuperShop 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.
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A SuperShop kizár minden felelősséget azért, ha a pontnyeremények jóváírása technikai vagy a
SuperShopnak fel nem róható 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 Feltétéleket – ideértve a nyereményeket is –
bármikor egyoldalúan megváltoztassa, vagy visszavonja.
A jelen Részvételi Feltételekben nem rögzített kérdésekben a www.supershop.hu honlapon
megtalálható a SuperShop Program Általános Részvételi Feltételei Kártyabirtokosok részére („ÁRFKB”) c. dokumentum, továbbá Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései az irányadóak.

SuperShop Kft.
Szervező
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