SuperShop Kft. „Repüljön rá egy dubaji családi nyaralásra”
promóció
2018. július 1. – 2018. július 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) alkalommal saját SuperShop kártyáját
pontgyűjtés vagy pontbeváltás céljára használja a Program partnereinél (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 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.
Az Emirates Group Headquarters Airport Road, P.O. Box 686, Dubai, United Arab Emirates (a
továbbiakban „Emirates”) által üzemeltetett http://emirates.hu/Supershop weboldalon a Játék
időtartama alatt szintén sikeresen regisztráló Játékosok a Játékban való nyerési esélyeiket
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megduplázzák. A nyerési esélyek megduplázásának feltétele, hogy a Játékos sikeresen regisztráljon a
Játékra a www.supershop.hu/nyerjen weboldalon, a http://emirates.hu/Supershop weboldalon történő
regisztrációja is sikeres legyen, továbbá, hogy a http://emirates.hu/Supershop weboldalon történő
regisztráció során hozzájárulását adja ahhoz, hogy a http://emirates.hu/Supershop weboldalon történt
sikeres regisztráció tényére vonatkozó adatot (a Játékos beazonosítását lehetővé tevő e-mail címmel
együtt) az azt kezelő Emirates a SuperShop részére továbbítsa a dupla nyerési esély biztosítása céljából.
Az így átvett adatokat a SuperShop a Játékos hozzájárulása alapján a Promóció lebonyolítása céljából
kezeli, a Promóció lebonyolításáig, de legkésőbb 2019. március 20. napjáig. A
http://emirates.hu/Supershop weboldalon való regisztrációért, és az az alapján történő adatkezelésért
kizárólag az Emirates felel.
2. A Játék időtartama: 2018. július 1-jén 00:01-től – 2018. július 31-én 24:00-ig.
3. A nyertes kiválasztása és a nyeremény megjelölése:
A Játékban a jelen Részvételi Feltételeknek megfelelő Játékosok közül 1 (egy) nyertes, továbbá 5 (öt)
tartalék nyertes kerül kiválasztásra, a jelen Részvételi Feltételekben meghatározottak szerint.
A SuperShop a nyertest és a tartalék nyerteseket elektronikus úton megtartásra kerülő – a
véletlenszerűséget biztosító – sorsoláson választja ki. A sorsolásra közjegyző jelenlétében, 2018.
augusztus 8. napján kerül sor. A sorsolás nem nyilvános. A tartalék nyerteseket a SuperShop akként
választja ki, hogy közöttük a sorsolás sorrendjében jogosultsági sorrendet állít fel.
A SuperShop a nyertes nevét www.supershop.hu/nyerjen honlapon közzé teszi.
A Játék nyereménye egy családi utazás Dubai-ba, mely az alábbi szállás- és utazási szolgáltatásokat
tartalmazza:
a) Repülőjegyek Budapest – Dubai – Budapest útvonalra
A szolgáltatás tartalma: 4 (négy) darab repülőjegy 2 (két) 18 év feletti felnőtt és 2 (két) 12 év alatti
gyermek részére, Budapest-Dubai-Budapest útvonalra, turistaosztályra. A nyeremény minimum 2
(két) felnőtt, maximum 4 (négy) fő együttes utazása esetén érvényes.
A repülőjegyek biztosításáért és az utazási szolgáltatás nyújtásáért az Emirates felelős.
A nyeremény 2018. december 31-ig váltható be, azzal, hogy az utazást 2019. március 20-ig be kell
fejezni. A nyeremény nem érvényes a kiemelt utazási időszakokban (a kiemelt időszakok a
következők: 2018. szeptember 12-14., október 01-07., november 01., 02., 07-12., 31., december 01., 02.,
24-31., 2019. január 1-18., 25-31., február 1., 2., 4-10., 17-24.).
A repülőjegyek a szabad helyek függvényében, közvetlenül az Emirates-nél foglalhatók
(legmagasabb U foglalási osztályon), az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Tel: +36 1 580 9405
E-mail cím: hungary.sales@emirates.com
b) Szállás voucher
A szolgáltatás tartalma: szállás 3 éjszakára, minimum 2 (két) felnőtt és maximum 2 (két) 12 év alatti
gyermek részére, az Atlantis Hotelben (Deluxe szobában az ikonikus Royal Towers-ben)
büféreggelivel valamint belépési lehetőséggel az Aquaventure-ba és a The Lost Chambers-be.
A szállás voucher biztosításáért és a szállásszolgáltatás nyújtásáért Emirates felelős.
A voucher a szabad helyek függvényében használható fel, legkésőbb 2019. március 20-ig. A
nyeremény nem érvényes az Atlantis Hotel kiemelt időszakaiban (a kiemelt időszakok a következők:
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2018. szeptember 12-14., október 01-07., november 01., 02., 07-12., 31., december 01., 02., 24-31., 2019.
január 1-18., 25-31., február 1., 2., 4-10., 17-24.).
A szolgáltatás közvetlenül Emirates-nél foglalható, az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Tel: +36 1 580 9405
E-mail cím: hungary.sales@emirates.com
Az utazási időszak nem meghosszabbítható, a voucher nem átruházható és nem váltható
készpénzre.
Minden olyan további szolgáltatás, illetve költség, amelyet a nyeremény nem foglal magában (például:
útlevél, vízum, biztosítás, reptéri transzfer, a szolgáltatásnak részét nem képező étel-, ital- és egyéb
fogyasztások stb.) a nyertes által viselendő, azok biztosításáért a nyertes felel; a SuperShop-ot e körben
felelősség nem terheli.
A SuperShop kifejezetten kizárja a felelősségét az utazás során vagy azzal összefüggésben esetlegesen
felmerülő minden kárért és sérelemért, így különösen – de nem kizárólag – az utaztatás, elhelyezés,
ellátás és egyéb szolgáltatások minőségéért és rendelkezésre állásáért, a bekövetkező esetleges
betegségekért vagy balesetekért, az utazás során elveszett poggyászért, esetleges lopásokért és
bűncselekményekből eredő károkért stb.
A nyeremény átvételének feltétele az Emirates hírlevelére történő feliratkozás. A nyeremény
igénybevételével összefüggésben a nyertes részére szolgáltatást nyújtó harmadik személyek (pl.
légitársaság, szálláshely szolgáltató stb.) teljesítéséért, illetve tevékenységéért a SuperShop felelősséget
nem vállal. A SuperShop nem felelős továbbá azért sem, ha a nyeremény igénybevétele a nyertes
érdekkörében felmerülő okból hiúsul meg (pl. érvényes útiokmányai nem állnak rendelkezésre, az
indulást lekési, a repülőtéri biztonsági ellenőrzésen nem felel meg vagy megállításra kerül stb.).
4. Nyeremények átvételével kapcsolatos szabályok:
A SuperShop a nyertest a sorsolást követő 8 (nyolc) napon belül e-mailben és/vagy postai levélben
értesíti a SuperShop részére a regisztráció során megadott elérhetőségén vagy a SuperShop részére
korábban megadott postai címén.
Amennyiben a nyertessel bármely okból nem sikeres a kapcsolatfelvétel annak megkísérlését követő 12
(tizenkettő) munkanapon belül (pl.: az e-mail kézbesíthetetlen, vagy az e-mailre nem válaszol), vagy a
kapcsolatfelvétel sikeres azonban a nyertes kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy a nyereményt a
SuperShop által megadott feltételekkel nem tudja vagy nem kívánja igénybe venni, úgy a nyertes a
nyereményre való jogosultságát automatikusan elveszíti és helyette a soron következő tartalék nyertes
válik jogosulttá a nyereményre.
Amennyiben a tartalék nyertessel a SuperShop általi megkísérlését követő 12 (tizenkettő) 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 nyereményre és a soron következő
tartalék nyertes válik a nyereményre jogosulttá. Amennyiben e módszert követve a nyeremény
kiosztása nem sikeres, úgy a nyeremény nem kerül kiosztásra.
Amennyiben a nyertes, illetve a tartalék nyertes úgy nyilatkozik, hogy a nyereményt igénybe veszi és
az részére rendelkezésre bocsátásra került, azonban utóbb – bármely okból – azt mégsem veszi igénybe
(pl. lemondja, az utazás napján nem jelenik meg stb.), úgy a nyeremény nem kerül kiosztásra (tartalék
nyertes részére sem).
5. A Játékkal kapcsolatos információk
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A Játékról információk, a Játék ideje alatt, a SuperShop által üzemeltetett www.supershop.hu/nyerjen
honlapon találhatók.
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.
6. 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.
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 kerülne, a SuperShop kártyabirtokosi jogviszonya bármely okból már nem áll fenn.
7. 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.
8. További információ
A SuperShop a Játékban nem oszt szét a jelen Részvételi Feltételekben megjelölt nyereményen túlmenő
egyéb nyereményt.
A SuperShop a nyertes megállapítását, illetve a nyeremény rendelkezésre bocsátását követően is
jogosult megvizsgálni, hogy a jelen Részvételi Feltételekben meghatározott kritériumoknak megfelel-e
a 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 nyeremény készpénzre nem váltható és másra át nem ruházható.
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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 nyereményt 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.
Szervező
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