SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.
„Dupla SuperShop pontbeváltás MobilTárcával” promóció
2015. november 25.

HIVATALOS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
A SPAR Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2060 Bicske,
SPAR út 0326/1.hrsz., továbbiakban: „Szervező”) promóciót szervez (továbbiakban:
„Promóció”) az alábbi feltételek szerint.
1. A Promócióban való részvétel feltételei
A Promócióban részt vehet minden, a jelen Részvételi feltételeknek megfelelő természetes
személy („Kártyabirtokos”), aki
a.) a www.supershop.hu honlapon megtalálható, a SuperShop Program Általános Részvételi
Feltételei Kártyabirtokosok részére („ÁRF-KB”) 2.9. pontja szerinti SuperShop NFC kártyával
(a továbbiakban együttesen: „SuperShop NFC kártya”) rendelkezik, és
b.) SuperShop NFC kártyáját már legalább egy alkalommal SuperShop pontgyűjtésre és/vagy
–beváltásra használta, továbbá
c.) magyarországi lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, nem cselekvőképtelen
természetes személy
d.) SuperShop NFC kártyáját pontbeváltásra használja a promóció ideje alatt az alábbi
SuperShop Partnereknél, a jelen Hivatalos Részvételi Feltételekben foglalt feltételek szerint:
a.) a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. INTERSPAR üzletei („INTERSPAR”);
b.) a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. SPAR üzletei („SPAR”);
c.) a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. franchise üzletei („SPAR partner” és
„SPAR market”)
A Promóció a SPAR express üzletekben nem érvényes. Továbbá a SuperShop pontok több
kártyáról nem vonhatók össze a beváltás során.
A Promócióban való részvétel jelen Hivatalos részvételi feltételek automatikus elfogadását
jelenti.
A Promócióból mindvégig ki vannak zárva
(i) mindazon személyek, akik a jelen Részvételi Feltételeknek nem felelnek meg, illetve akik a
jelen Részvételi Feltételek rendelkezéseit maradéktalanul nem fogadják el, vagy ezen elfogadó
nyilatkozatukat később – bármilyen módon – (akár részben is) visszavonják,
(ii) azon személyek, akik a Promóció során bármely visszaéléssel, illetve csalásra, vagy
tisztességtelen eljárásra lehetőséget adó módon kívánnak előnyhöz jutni.
A Promócióból kizárt személy kedvezményre nem jogosult. A SuperShop jogosult a kizárás
feltételeinek fennállását a Promóció Időtartama és/vagy a kedvezmény rendelkezésre
bocsátása után is megvizsgálni, és – a feltételek fennállása esetén – az érintett személyt a
Promócióból kizárni, illetve a rendelkezésre bocsátott kedvezményt visszavonni.

2. Promóció mechanizmusa: Ha a vásárló MobilTárca alkalmazást és SuperShop NFC kártyát
használva SuperShop pontokkal fizet, a Promóció napján a SuperShop pontjait Szervező dupla
értékben váltja be.

A SuperShop dupla pontbeváltás nem használható fel az alábbi termékek esetén:
 a WMF hűségakciós termékeknél
 mobiltelefon egyenlegfeltöltésére,
 SPAR ajándékkártya vásárlásra vagy feltöltésre
 Máltai adománykártya vásárlása esetén
3. A Promóció Időtartama: 2015. november 25. a SPAR csoport áruházainak nyitvatartási
idejében
4. A Promócióival kapcsolatos információk
A Promócióról információk, a Promóció Időtartama alatt, a SuperShop Kft. által üzemeltetett
www.supershop.hu honlapon találhatók.
A promócióival kapcsolatban a SPAR vevőszolgálata, a promóció Időtartama alatt, a 06-40627-727 telefonszámon, munkanapokon 8.00-tól 18.00 óráig, vagy az vevoszolgalat@spar.hu email címen ad felvilágosítást.

5. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok
Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy
részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jelen Játékszabályzatból, 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 Promócióban való részvételhez NFC-képes mobiltelefon és MobilTárca SIM kártya
szükséges, melynek biztosítása a Kártyabirtokos feladata.
A Szervező a Promóció beváltásának egyéb feltételeiért, illetve az azokkal kapcsolatban
bármely igényért felelősséget nem vállal.
A Szervező a Promóciót követően is jogosult megvizsgálni, hogy a jelen Részvételi
feltételekben meghatározott kritériumoknak megfelel-e a Kártyabirtokos.
A Szervező jelen Promócióval kapcsolatosan meghozott döntéseivel szemben és a Promóció
lebonyolításával, az abban való részvétellel kapcsolatban mindennemű jogi út kizárt. A jelen
Részvételi feltételek értelmezésének joga kizárólag a Szervezőt illeti. A Szervező kizár minden
felelősséget azért, ha a Kártyabirtokos a MobilTárca alkalmazás, a MobilTárca SIM kártya, a
SuperShop NFC kártya, illetve az NFC technológiához kapcsolódó bármely technikai
körülmény hibájából eredően nem válik a Pormócióra jogosulttá vagy a SuperShop pontok
beváltása nem lehetséges.
A Promócióban szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle
kártalanítási, kártérítési igényt a Promóció esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás
működéséből vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az
életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos
gondatlanságával okozott, a Kártyabirtokosnál felmerülő károkért való felelősséget.
A Promóció kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért és egyéb
hibákért sem Szervező, sem alvállalkozói nem vállalnak felelősséget.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen Részvételi feltételeket 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
(„ÁRF-KB”) c. dokumentum rendelkezései az irányadóak.
SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.

