A „Nyerj az FC Barcelona termékeivel!” elnevezésű nyereményjáték
szabályzata és feltételei
A jelen dokumentum tartalmazza a „Nyerj az FC Barcelona termékeivel!” elnevezésű
nyereményjáték (a továbbiakban "Játék ") teljes szabályzatát. A jelen szabályzatot kizárólag írásos
formában és a jelen dokumentumhoz csatolva lehet megváltoztatni.
1.

A Játék szervezője
A Játék szervezője a Pannon Food Slovakia s. r. o. (székhely: Esterházyovcov 32/3192, Galanta
924 01, Szlovákia) társaság (a továbbiakban "Szervező").
A Játék lebonyolítója a Fox Hunter Kft. (székhelye: 2089 Telki, Juharfa utca 7.) társaság (a
továbbiakban „Lebonyolító”).

2.

A Játék időtartama
A Játékban a 2018. április 1. 0:00 óra és 2018. április június 30. 23:59 óra közötti időtartamban
(a továbbiakban "Játék időtartama") a magyarországi Tesco áruházak valamelyikében
lebonyolított termékvásárlásokkal lehet részt venni.
A Pályázatoknak legkésőbb 2018. április június 30-án 23:59 óráig kell beérkezniük.
Ezen időpontok előtt és után történő vásárlások illetve pályázatbeküldések érvénytelenek.
A Pályázatok beküldése szempontjából a Játék szerverének időpontja a mérvadó.

3. A Játékban részt vevő termékek
A Játékban a Pannon Food Slovakia s. r. o. által forgalmazott, és a magyarországi Tesco
áruházakban megvásárolható alábbi termékek vesznek részt:
• FC Barcelona Cabernet Sauvignon száraz vörösbor (0,75 l)
• FC Barcelona Muscatel félédes fehérbor (0,75 l)
• FC Barcelona Tokaji Furmint száraz fehérbor (0,75 l)
• FC Barcelona édes pezsgő (0,75 l)
• FC Barcelona száraz pezsgő (0,75 l)
4. A Játék résztvevője
A Játékban csak 18. életévét betöltött, sérülékenynek nem minősülő, cselekvőképes,
Magyarországon állandó lakcímmel és kézbesítési címmel rendelkező, természetes személy
végfelhasználó vehet részt (a továbbiakban "Játékos”), aki a Játékban meghatározott
feltételeknek megfelelő termékeket vásárol, majd a 06 30 555 5590 normál díjas
telefonszámra megküldött SMS-ben vagy a www.fcbarcelonawine.hu címen elérhető
weboldalon regisztrál. A Játékban viszonteladók, gazdasági társaságok nem vehetnek részt.
A Játékban a Szervező, a Lebonyolító és a Játékban részt vevő termékeket forgalmazó Tesco
áruházak, továbbá a Játékban közreműködő, a Szervező szerződéses partnereinek dolgozói és
ezen személyek Ptk.8:1.§ (1) bekezdés 1. pont szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek
részt.
Amennyiben a vásárlást igazoló blokkon dolgozói kedvezmény (dolgozói kupon) szerepel, a
nyertes Játékos nem jogosult nyereményre.
5. A Játék folyamata
Aki a Játék időtartama alatt egy blokkon legalább 2 (két) darabot vásárol a Játékban részt

vevő, a 3. pontban felsorolt termékekből a magyarországi Tesco áruházak valamelyikében,
majd az alábbi módok egyikén érvényesen regisztrál (a továbbiakban „Pályázat”-ot küld be),
részt vesz a játékban:
a) Pályázat SMS küldéssel:
A Pályázat beküldésekor az alábbi valós adatok hiánytalan megadása szükséges:
- a vásárlás blokkon szereplő dátuma és időpontja (hónapnap óraperc formátumban pl.
0403 1028)
- a vásárlást igazoló blokk alján található 9 karakterből álló AP kód (pl. A12345678).
Az adatokat egy SMS üzenetben, a fenti sorrendben, egymástól szóközzel elválasztva kell
megküldeni (a fenti példa alapján: 0403 1028 A12345678).
Csak magyarországi telefonszámról küldött SMS-sel lehet érvényesen pályázni.
b) Pályázat online regisztrációval:
A www.fcbarcelonawine.hu címen elérhető weboldalon található űrlap mezőit a megfelelő
személyes és a vásárlást igazoló blokk(ok) adataival kompletten és szabályosan kitölti, majd az
űrlapot online beküldi:
- vezeték- és utónév
- magyarországi lakcím
- magyarországi telefonszám
- e-mail cím
- a vásárlás blokkon szereplő dátuma és időpontja
- a vásárlást igazoló blokk alján található 9 karakterből álló AP kód (pl. A12345678).
A Játékos a vásárlást igazoló blokkot 2018. június augusztus 13-ig köteles megőrizni, mert
nyertesség esetén a nyeremény átvételének feltétele a nyertes blokk másolatának
beküldése a Lebonyolító részére e-mailben, illetve a Lebonyolító esetleges kérésére az
eredeti példány beküldése postai úton. Amennyiben egy ilyen kéréstől számított 10 naptári
napon belül a Lebonyolító nem kapja kézhez a másolati, illetve az eredeti példányt, a Játékos
elveszti jogosultságát a nyereményre. Az eredeti példány hiteles másolattal sem
helyettesíthető. A küldemény esetleges postai elvesztéséért a Szervező illetve a Lebonyolító
nem vállal felelősséget.
A vásárlást igazoló blokk alatt kizárólag pénztárgéppel előállított gépi nyugta értendő. A
nyertesség megállapításához számla pénztárgéppel előállított (blokk) formában sem
fogadható el, ilyen bizonylat a Játékban való részvételre nem jogosít.
Egy Játékos több érvényes Pályázatot küldhet be, azaz több nyerési eséllyel vehet részt a
sorsoláson. Az egy Játékos által történő egynél több Pályázat beküldésének további
érvényességi feltétele, hogy minden egyes Pályázat mögött külön, a Játék feltételeinek
megfelelő és külön blokkon szereplő vásárlás álljon.
Egy vásárlást igazoló blokk adatai csak egy Pályázatban használhatók fel. Ugyanannak a
blokknak az adataival beküldött ismételt Pályázat automatikusan elutasításra, illetve
érvénytelenítésre kerül.
Amennyiben ugyanabban a percben ugyanannál a pénztárnál többen vásárolnak (vagy
ugyanaz a személy többször vásárol) a Játékban részt vevő termékeket, és valamennyien részt
kívánnak venni a Játékban, az érintett Játékosok kérésére – a vásárlást igazoló blokkok emailen történő előzetes megküldését követően – a Lebonyolító egyedi üzenet-tartalmat
biztosít, melynek segítségével valamennyi Játékos beküldhet Pályázatot.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a beküldött Pályázatok érvényességéről
vagy bármely más felmerülő vitás esetben saját hatáskörben végleges döntést hozzon.
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy időszakosan vagy véglegesen kitiltsa a
Játékból a hibás Pályázatokat küldő Játékosokat.
6.

Nyerési esély
A heti nyeremények ugyancsak a 8. pontban meghatározottak szerint kerülnek kisorsolásra az
adott héten beküldött érvényes Pályázatok között. A 2018. április 1-én beküldött pályázatok az
április 2-8. között beküldött pályázatokkal közös, míg az április 30-án beküldött pályázatok az
április 22-29. között beküldött pályázatokkal közös sorsolásba kerülnek.
A főnyeremények a Játékban a 2. pontban meghatározott időtartamon belül beküldött
valamennyi érvényes Pályázat között kerülnek kisorsolásra a 8. pontban meghatározottak
szerint.

7.

Nyeremény
A Játékban minden héten 6 üveg, a Játék időtartama alatt összesen tehát 24 üveg FC Barcelona
Muscatel félédes fehérbor (0,75 l) kerül kisorsolásra.
Főnyereményként az alábbi, összesen 37 db nyeremény kerül kisorsolásra valamennyi
beküldött érvényes Pályázat között.
• 2 db két éjszakás barcelonai utazás (legalább 3 csillagos szállodai elhelyezéssel)
• 2 db BEKO WTV-6632 B0 típusú mosógép
• 5 db Gillette Proglide 1 db-os borotva
• 5 db FC Barcelona Home matt focilabda
• 5 db 3D puzzle a Nanostadtól
• 6 üveg FC Barcelona Cabernet Sauvignon bor
• 6 üveg FC Barcelona édes pezsgő
• 6 üveg FC Barcelona kölyökpezsgő (alma ízű)

8.

Sorsolás
A nyeremények és a főnyeremények sorsolására 2018. május július 3-án kerül sor a 2092
Budakeszi, Fő utca 186. szám alatti Közjegyzői Irodában, közjegyző előtt, kézi sorsolásos
módszerrel. A sorsolás nem nyilvános.
A sorsoláson 24 fő nyeremény nyertes és 37 fő főnyeremény nyertes kerül kisorsolásra. A
nyertesek mellett 2-2 fő tartaléknyertes is kisorsolásra kerül, akik érvénytelen Pályázat vagy
jogosulatlan nyertes esetén jogosultak a kisorsolás sorrendjében az eredeti nyertes helyébe
lépni.
A sorsoláson azok vesznek részt, akik a 2. pontban meghatározott időtartamon belül érvényes
Pályázatot küldtek be.
Nyertesnek az a személy tekintendő, akivel a nyertes Pályázat beküldésére használt
magyarországi telefonszámon, illetve az online Pályázat során megadott e-mail címen a
Lebonyolító 10 naptári napon belül kapcsolatba tud lépni, és aki aképp nyilatkozik, hogy a
nyertes Pályázatot ő küldte be.
Egy Játékos csak egy nyereményt nyerhet. Egy játékos csak egy nyereményt és egy
főnyereményt nyerhet.

9.

A nyeremények átadása
A nyertesekkel telefonon, illetve e-mailen keresztül veszi fel a kapcsolatot a Lebonyolító.

Az SMS-sel pályázó nyertes Játékos 10 naptári napon belül köteles a nevét, a Pályázat során
használt telefonszámát, lakcímét (kézbesítési címét), valamint a vásárlás tényét és a Pályázat
adatait tartalmazó blokk teljes egészének fotózott vagy szkennelt, jól olvasható másolatát emailen megküldeni az fcbarcelonawine@foxhunter.hu címre.
A Pályázat adatait tartalmazó blokk csak érintetlen, módosítatlan állapotban kerül elfogadásra.
Azon bármilyen módosítás – beleértve a kitakarást vagy kifestést is – kizárást von maga után.
Amennyiben 10 naptári napon belül nem érkezik e-mail a nyertes Játékostól, a nyereményre
való jogosultságát elveszti. Amennyiben kiderül, hogy a nyertes valamely okból nem jogosult a
nyereményére (pl. nem rendelkezik magyarországi kézbesítési címmel, nem tudja a nyertes
blokkot bemutatni, nem egyeznek meg a blokkon szereplő adatok a nyertes Pályázat
tartalmával stb.), ugyancsak elveszti a nyereményre való jogosultságát.
A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel illetve a Lebonyolítóval annak
érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a Játék lezárását követő egy hónapon belül
sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a
nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező, illetve a
Lebonyolító felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét
ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így
annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.
A nyeremények a nyertesek jogosultságának megállapítását követő 30 napon belül postai úton
vagy futárszolgálattal kerülnek kiküldésre a nyertes Játékosok által megadott belföldi címre. A
nyeremények kézbesítéséről a Lebonyolító, míg a főnyeremények kézbesítéséről a Szervező
gondoskodik.
Ha a nyertes személyét illetően vita merül fel, akkor a nyeremény átadására illetve a nyertes
személyének meghatározására vonatkozóan a Szervező döntése végleges és nem vitatható.
10. Adók, közterhek és egyéb költségek
A nyereménnyel összefüggésben esetlegesen felmerülő adók és járulékok megfizetését a
Szervező vállalja.
A nyeremény átvételéhez illetve felhasználásához kapcsolódó esetleges költségek a nyertest
terhelik.
11. Információ a játékról
A Játék hivatalos szabályzata és feltételei a www.fcbarcelonawine.hu/szabalyzat.pdf internetes
címen érhető el a Játék időtartama és az azt követő egy éven belül.
12. Személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok
A Játékos a Játékban való részvételével elfogadja a Játék szabályzatában foglalt feltételeket,
melynek keretében önként hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatait az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(továbbiakban: „Törvény”) rendelkezéseinek megfelelően a Szervező mint adatkezelő a
Játékkal összefüggésben, annak lezárásáig ellenszolgáltatás nélkül kezelje.
Ennek keretében a Játékos:
• tudomásul veszi, hogy a Játék keretében történő adatkezelés a Játékos hozzájárulásán alapul;

•

•

•

•

•
•

kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Játék során bekért adatait (név, lakcím,
telefonszám, e-mail cím), a Szervező a Játék lebonyolítása céljából kezelje, amely adatkezelés
2018. június augusztus 13-ig tart, és e határidőt követő 5 munkanapon belül a Szervező
gondoskodik az adatok törléséről;
kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nyertesség esetén a Szervező a Játékos adatait
(nevét és kizárólag lakóhelye település megnevezését) a nyeremény átadását követően
nyilvánosságra hozza;
nyertesség esetén külön nyilatkozat nélkül és visszavonhatatlanul vállalja a részvételt és az
együttműködést a Játékot népszerűsítő illetve a nyereményhez kapcsolódó reklám és
marketing anyagok elkészítésében;
tudomásul veszi, hogy személyes adatait kizárólag a Szervező illetve a Lebonyolító jelen Játék
lebonyolításában részt vevő munkavállalói ismerik meg, a Szervező illetve a Lebonyolító a
Játékosok személyes adatait nem adja ki harmadik személyeknek a Játékos előzetes
hozzájárulása nélkül;
tudomásul veszi, hogy Szervező a Játékosok adatait a jelen pontban meghatározottaktól
eltérő célokra nem kezeli, és nem dolgozza fel;
tudomásul veszi, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbiakra jogosult, illetve az alábbi
jogorvoslati lehetőséggel élhet:
o kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
o kérelmezheti személyes adatainak helyesbítését, valamint
o kérelmezheti személyes adatainak törlését, vagy zárolását – ugyanakkor tudomásul
veszi, hogy ennek a Játék időtartama során való gyakorlása a Játékból történő
kizárását eredményezi;
o a Törvényben biztosított feltételek fennállása esetén tiltakozhat személyes adatának
kezelése ellen;
o jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

13. Záró rendelkezések
• A nyeremény készpénzre nem váltható, másra nem átruházható.
• A Szervező nem vállal felelősséget a Játékban való részvétellel kapcsolatban
keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért.
• A részvételi feltételeknek nem megfelelő vagy a jelen szabályzat előírásait megsértő
Játékosokat a Szervező a Játékból kizárja. A Szervező fenntartja magának a jogot arra,
hogy indoklás nélkül kizárja a Játékból azokat a Játékosokat, akiknek a viselkedése
csalásra vagy más tisztességtelen tevékenységre utal.
• A Szervező nem vállal felelősséget a Játék során felmerülő bármilyen technikai
problémáért vagy hibáért.
• A Játékkal kapcsolatos weboldal, telefonszám, illetve e-mail postafiók használat
jogosultságából fakadó esetleges vitákkal kapcsolatban Szervező és Lebonyolító
mindennemű felelősséget kizár.
• A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy nyomós okból a Játékot lerövidítse,
megszakítsa vagy törölje, illetve módosítsa a Játék szabályait. Abban az esetben, ha a
Játék szabályaiban ill. feltételeiben változások következnek be, akkor ezt a Szervező
írásos
kiegészítés
formájában
hozza
nyilvánosságra
a
www.fcbarcelonawine.hu/szabalyzat.pdf internetes címen. A változások a fenti
módon való közzététellel egy időben lépnek hatályba.
• A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy végérvényesen döntsön az egyes
Játékosok által a Játékban való részvétel jogosultságáról és a részvételi feltételek
teljesüléséről.
• A Játékkal kapcsolatban a bírósági jogérvényesítés kizárt.

A szabályzat 2018. április 30-i hatállyal az alábbiak szerint kerül módosításra:
• A 2. pontban meghatározott időtartam 2 hónappal meghosszabbításra kerül:
A Játékban a 2018. április 1. 0:00 óra és 2018. június 30. 23:59 óra közötti
időtartamban (a továbbiakban "Játék időtartama") a magyarországi Tesco áruházak
valamelyikében lebonyolított termékvásárlásokkal lehet részt venni.
A Pályázatoknak legkésőbb 2018. június 30-án 23:59 óráig kell beérkezniük.
•

Az 5. pontban szereplő 2018. június 13-i határidő 2018. augusztus 13-ra módosul:
A Játékos a vásárlást igazoló blokkot 2018. augusztus 13-ig köteles megőrizni, mert
nyertesség esetén a nyeremény átvételének feltétele a nyertes blokk másolatának
beküldése a Lebonyolító részére e-mailben, illetve a Lebonyolító esetleges kérésére
az eredeti példány beküldése postai úton.

•

A 6. pont szövegéből a 2018. április 30-án beküldött pályázatokra vonatkozó,
okafogyottá vált szabályozás törlésre kerül:
A heti nyeremények ugyancsak a 8. pontban meghatározottak szerint kerülnek
kisorsolásra az adott héten beküldött érvényes Pályázatok között. A 2018. április 1-én
beküldött pályázatok az április 2-8. között beküldött pályázatokkal közös sorsolásba
kerülnek.

•

A 8. pontban szereplő 2018. május 3-i időpont 2018. július 3-ra módosul:
A nyeremények és a főnyeremények sorsolására 2018. július 3-án kerül sor a 2092
Budakeszi, Fő utca 186. szám alatti Közjegyzői Irodában, közjegyző előtt, kézi
sorsolásos módszerrel. A sorsolás nem nyilvános.

•

A 12. pontban szereplő 2018. június 13-i időpont 2018. augusztus 13-ra módosul:
… kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Játék során bekért adatait (név, lakcím,
telefonszám, e-mail cím), a Szervező a Játék lebonyolítása céljából kezelje, amely
adatkezelés 2018. augusztus 13-ig tart, és e határidőt követő 5 munkanapon belül a
Szervező gondoskodik az adatok törléséről;

A szabályzat 2018. június 25-i hatállyal az alábbiak szerint kerül módosításra:
• A 8. pontban szereplő „Egy Játékos csak egy nyereményt nyerhet” szabályozás az
alábbiak szerint módosul:
Egy Játékos csak egy nyereményt és egy főnyereményt nyerhet.

