„SPAR ÁRSTOP EXTRA”
Részvételi Szabályzat
1. A Promóció elnevezése, szervezője
Jelen szabályzat a SPAR Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság (továbbiakban: SPAR, a Szervező) által üzemeltetett magyarországi
SPAR, City SPAR, INTERSPAR, SPAR online shop és a franchise partnerek által
üzemeltett SPAR partner és SPAR market áruházakban a „SPAR ÁRSTOP
EXTRA” elnevezésű promócióra (továbbiakban: ajánlat vagy Promóció)
vonatkozik az alábbi feltételekkel:
A „SPAR ÁSRTOP EXTRA” promóció kizárólag a SPAR-csoport üzleteiben
történő vásárláskor, a 2. és 4. pontoknak mindenben megfelelő, SuperShop
kártyát használó vásárlóknak kerül meghirdetésre, ezen vásárlók számára
egyes termékek kedvező fogyasztói árának biztosítása céljából.
2. A Promócióban résztvevő személyek
A Promócióban részt vehet minden, a jelen Részvételi Szabályzatnak
megfelelő természetes személy, aki:
-

aktív, a www.supershop.hu honlapon megtalálható SuperShop Program
Általános
Részvételi
Feltételei
Kártyabirtokosok
részére
(a
továbbiakban: „ÁRF-KB”) szerint le nem tiltott, fel nem függesztett,
illetve nem zárolt plasztik vagy NFC vagy MySPAR applikációban
rögzített
SuperShop
Törzsvásárlói
kártyával
rendelkezik
(a
továbbiakban együttesen: „SuperShop kártya”) és

-

aki a Promóció időtartama idején a SPAR, City SPAR, INTERSPAR, SPAR
partner, SPAR market áruházakban vagy a SPAR online shop-ban
(ideértve az áruházi drive-in átvételt is) vásárol, és vásárlásakor
sikeresen használja plasztik SuperShop kártyáját vagy NFC vagy
SuperShop pontgyűjtő funkcióval kiegészített MySPAR applikációját.

Ideiglenes, papír alapú SuperShop kártyával nem lehet részt venni a
Promócióban.
A Promóció sem a DESPAR, sem az OMV SPAR express üzletekben nem kerül
alkalmazásra.
A vásárló a Promócióban való részvétellel és a vásárlással elismeri, hogy
teljes körűen megismerte a jelen Részvételi Szabályzatot és azt feltétel nélkül
elfogadja. Amennyiben a vásárló a Részvételi Szabályzatot vagy annak
bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást
emel, a Promócióban biztosított kedvezmények nem vonatkoznak rá.
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A Promóció lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Részvételi
Szabályzat szerint történik. Amennyiben a Részvételi Szabályzat valamely
kérdést nem szabályoz, úgy a SPAR Vásárlói Házirend, valamint a hatályos
jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A Promóció időtartama:
A Promóció kezdete:
2022. november 24.
A Promóció befejezése: 2023. január 31.
4. A Promóció leírása, menete
A Promócióban történő részvétel feltétele a magyarországi SPAR, City SPAR,
INTERSPAR, SPAR partner, SPAR market áruházakban, és a SPAR online
shop-ban (ideértve az áruházi drive-in átvételt is) plasztik vagy NFC vagy
MySPAR applikációban rögzített SuperShop kártya vásárláskori használata az
alábbiak szerint:
-

A SPAR Magyarország Kft. és a Promócióban résztvevő SPAR partner és
SPAR market áruházat üzemeltető vállalkozások a SPAR ÁRSTOP
EXTRA Promócióban szereplő 300 terméket 2022. november 24. –
2023. január 31. között azon vásárlók részére, akik a Promóció ideje
alatt vásárláskor használják saját plasztik, NFC vagy MySPAR-ban
rögzített SuperShop kártyájukat a SPAR Magyarország Kft. saját
üzemeltetésű áruházaiban 2022. november 24-én érvényes normál
fogyasztói áron kínálják megvásárlásra.

-

A Promócióban és a promóciós ajánlatban szereplő
összeállításának joga a SPAR Magyarország Kft.-t illeti meg.

-

A SPAR Magyarország Kft. fenntartja a Promócióban résztvevő
termékek mindenkori változtatásának, cseréjének, egyes termékek
kivételének a jogát. Amennyiben a SPAR kivesz valamely terméket a
Promócióból, egyúttal más terméket bevon a Promócióba helyette,
garantálva, hogy 300 termék szerepeljen az ajánlatban.

-

Az igénybe vett árkedvezmény okán a promócióban szereplő termékek
után összesen 1 db technikai SuperShop pont kerül felírásra.

-

A promócióban résztvevő termékek köre üzletenként eltérő, és City
SPAR esetén kevesebb is lehet.

-

A promóciós ajánlat a készlet erejéig érvényes.

-

A Promócióban résztvevő termékeket az adott értékesítési helyen SPAR
ÁRSTOP EXTRA árjelzők jelölik.

termékek

5. A Szervező felelőssége
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A SPAR kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a SuperShop kártya
elvesztése, ellopása esetén illetéktelen személy a kártya jogosulatlan
használatával
válik
a
Promóció
részesévé.
A
SPAR
a
vevő
személyazonosságát nem vizsgálja.
A SPAR kizárja a felelősségét a SPAR által előre nem tervezhető technikai
(SuperShop kártya terminál és/ vagy applikáció elérhetőségében előforduló)
meghibásodás miatt, illetve, ha a Promóció Szervező érdekkörén kívüli egyéb
külső okból nem elérhető és ezáltal a Promócióban való részvétel átmenetileg
esetlegesen nem lehetséges.
Amennyiben esetlegesen olyan technikai hiba vagy külső körülmény lép fel,
amely miatt a Promóció tartósan akadályoztatva van, SPAR fenntartja a jogot
arra, hogy a Promóció időtartamát meghosszabbítsa vagy lerövidítse, és a
Részvételi Szabályzatot e tekintetben módosítsa.
6. A Promócióval kapcsolatos információk
A Promócióval kapcsolatos információk a Promóció ideje alatt a
www.akcioterv.hu honlapon elérhető Részvételi Feltételekben találhatók. A
Promócióval kapcsolatban a SPAR Vevőszolgálata a Promóció ideje alatt,
munkanapokon 8.00-15.00 óra között a 06-20-823-7727 telefonszámon vagy
a vevoszolgalat@spar.hu e-mail címen ad felvilágosítást.
7. A Promócióból történő kizárás
A SPAR fenntartja a jogot, hogy a Promócióból kizárja azt a személyt, aki a
Promóció során bármely visszaéléssel, illetve csalásra, vagy tisztességtelen
eljárásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni. A Promócióban nem
vehet részt továbbá az a személy, aki nem felel meg maradéktalanul a jelen
Részvételi Feltételeknek.
8. Egyéb
A SPAR a Promócióban nem nyújt a jelen Részvételi Feltételekben megjelölt
kedvezményen túlmenő egyéb kedvezményt vagy engedményt.
A SPAR és a Promóció lebonyolításában résztvevő cégek egyike sem felelős
és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Promóció esetleges
hibáiból,
hiányosságaiból,
hibás
működéséből,
a
Promóció
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 Promócióban részt vevőnél felmerülő, a
szolgáltatás tárgyában bekövetkezett károkért való felelősséget.
SPAR fenntartja a jogot, hogy jelen Részvételi Feltételeket bármikor
egyoldalúan megváltoztassa, vagy visszavonja. SPAR fenntartja a jogot, hogy
a Promóciót a fenti 3. pontban megjelölt időpont előtt befejezze, vagy

3

bármikor felfüggessze. Minden ilyen esetben a fogyasztók a fenti 6. pont
szerinti fórumokon kerülnek tájékoztatásra.
A SuperShop pontok gyűjtésével és beváltásával kapcsolatos kérdésekben a
www.supershop.hu honlapon megtalálható, a SuperShop Program Általános
Részvételi Feltételei Kártyabirtokosok részére („ÁRF-KB”) c. dokumentum
rendelkezései az irányadóak.
Bicske, 2022. november 23.
SPAR Magyarország Kft., Szervező
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