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„Szuper Július! 
SuperShop kártyával júliusban naponta 30.000 SuperShop pontot nyerhet” promóció 

2022. július 1-31. 
 

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT 
 
A SPAR Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2060 Bicske, 
SPAR út 0326/1. hrsz., cégjegyzékszám: 07-09-009192, Székesfehérvári Törvényszék 
Cégbírósága, adószám: 10485824-2-07, továbbiakban: „Szervező” vagy „SPAR”) vásárlói 
számára promóciót szervez (továbbiakban: „Promóció”), az alábbi feltételek szerint.  
 
1. A Promócióban való részvétel és a napi egyszeri 30.000 nyeremény SuperShop pont 
kiadásának feltételei:  
 
A Promócióban részt vehet minden, a jelen Részvételi Szabályzatnak megfelelő, magyarországi 
lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, nem cselekvőképtelen, nagykorú természetes 
személy, aki: 
 

- 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) plasztik SuperShop Törzsvásárlói 
kártyával, NFC kártyával, vagy SuperShop pontgyűjtő funkcióval kiegészített MySPAR 
applikációval rendelkezik. (a továbbiakban együttesen: „SuperShop kártya”). 

 
- a SPAR, City SPAR, INTERSPAR, SPAR partner vagy SPAR market áruházakban vásárol, 

és vásárlásakor sikeresen használja pontgyűjtésre SuperShop kártyáját. Ideiglenes, 
papír alapú SuperShop kártyával nem lehet részt venni a Promócióban. A promóció a 
DESPAR, OMV SPAR express üzletekben és a SPAR Online shop-ban, valamint a SPAR 
Online shop-ban rendelt, de „drive in” átvétel esetén nem érvényes. 

 
A vásárló a Promócióban való részvétellel 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 nem jogosult részt venni, illetve a Promócióból automatikusan 
kizárásra kerül.  
 
A Promóció lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzat szerint történik. 
Amennyiben a Szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok 
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.  
 
 
2. A Promóció időtartama és leírása 
 
A Promóció 2022. július 1. 00:00-tól 2022. július 31. 23:59-ig tart. 
A Promóció időtartama alatt minden olyan vásárló, aki SPAR, City SPAR, INTERSPAR, SPAR 
partner, vagy SPAR market áruházakban vásárol, és fizetéskor sikeresen használja 
pontgyűjtésre SuperShop kártyáját, automatikusan részt vesz a nyereményjátékban. A 
Promóció ideje alatt minden nap egy, a fenti feltételeket teljesítő kártyabirtokos, aki egy előre 
kisorsolt időpontban, vagy az azt követő legközelebbi időpontban történő vásárlásakor 

http://www.supershop.hu/
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SuperShop kártyáját pontgyűjtésre használja, 30.000 SuperShop pontot, továbbiakban 
„azonnali nyereményt” nyer. A nyerő időpontok esetén kizárólag a SuperShop nyilvántartása 
az irányadó. A Promóció ideje alatt minden nap egy nyertes vásárló lehet. 
 
A nyerő időpontok (nap, óra, perc, másodperc) a Játék kezdete előtt kerülnek kijelölésre, a 
2022. július 1-jén 00:01-től – 2022. július 31-én 18:00-ig tartó időszakra, a véletlenszerűséget 
biztosító a SuperShop székhelyén, közjegyző jelenlétében véletlenszerű algoritmussal, a 
legszigorúbb titoktartás mellett. A sorsolás nem nyilvános. 
Az összesen 31 db nyerő időpont és az azokhoz rendelt 30.000 SuperShop pontos nyeremény 
a Játékosok számára titkosak. 
 
A nyerő időpontban tett kártyahasználattal megnyert azonnali nyereményről a vásárlás 
befejezésekor azonnal és automatikusan jóváírásra kerülnek a nyertes Játékosok SuperShop 
pontfolyószámláján. 
 
Plasztik SuperShop kártya használata esetén a nyereményről a terminálból nyomtatódó 
Kártyabirtokosi példány „Kapott pontok” során kap tájékoztatást a nyertes (az adott vásárlás 
során gyűjtött SuperShop pontokon felül), valamint a 30.000 nyereménypont megjelenik az 
„Új egyenleg” soron közölt új pontegyenlegében. 
 
A MySPAR applikáció használatakor a terminál nem nyomtat Kártyabirtokosi példányt. A 
nyereménypontok a nyertes időpontban, az adott vásárlás alkalmával gyűjtött SuperShop 
pontok kiegészítéseként, a vásárlást követően, a kártyabirtokos MySPAR alkalmazásában 
megjelenő szöveges (ún. push) üzenetben kerül feltüntetésre. A promócióban kapott 
kiegészítő pontokat az üzenetben megadott új egyenleg már tartalmazza.  
 
A Játékosok a SPAR Facebook-oldalán minden nap tájékoztatást kapnak arról, hogy előző nap 
melyik áruházban nyerték meg a 30.000 SuperShop pontot. A tájékoztatásban a vásárlás 
dátuma (év, hó, nap), valamint az áruház száma és címe szerepel. (A nyertes neve nem 
szerepel, rövidítve sem, és erről szóbeli tájékoztatás sem adható.)  
 
A kártyabirtokosok bejelentkezést követően bármikor megtekinthetik tranzakcióikat és 
aktuális pontegyenlegüket a www.supershop.hu oldalon. 
 
3. A jutalompontok (promóciós pontok) kiadásának egyéb feltételei  
 
A MySPAR alkalmazást a kártyabirtokosnak magának kell kezelnie QR kódjának pénztárnál 
történő beolvasásával, a pénztárosok, valamint az önkiszolgáló kasszák képernyőjén 
megjelenő kezelési utasítását – is - követve.  
 
4. A Promócióval kapcsolatos információk  
 
A Promócióval kapcsolatos információk a Promóció ideje alatt a www.spar.hu és a 
www.supershop.hu honlapokon 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. 

http://www.spar.hu/
http://www.supershop.hu/
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Bármilyen Promócióval kapcsolatos egyéb reklamációt 2022. augusztus 8. napjáig fogadunk 
el. 

 
5. A Promócióból ki vannak zárva 
 
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 Promócióból kizárt továbbá minden olyan személy, aki nem 
maradéktalanul felel meg a jelen Részvételi Szabályzatnak. 
 
6. Egyéb  
 
A SPAR a Promócióban nem nyújt a jelen Részvételi Szabályzatban megjelölt jutalompontokon 
túlmenő egyéb kedvezményt. 
 
A SPAR jelen Promócióval kapcsolatosan meghozott döntéseivel szemben és a Promóció 
lebonyolításával, az abban való részvétellel kapcsolatban mindennemű jogi út kizárt. A jelen 
Részvételi Szabályzat értelmezésének joga kizárólag a SPAR-t illeti. 
 
A SPAR és a SuperShop Kft. kizár minden felelősséget azért, ha a jutalompontok rendelkezésre 
bocsátása technikai okból késedelmesen történik meg. 
 
A Promóció szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle 
kártalanítási, kártérítési igényt a Promóció során, 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 károkért való felelősséget. 
 
A Promóció kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért és egyéb 
hibákért sem a SPAR, sem alvállalkozói nem vállalnak felelősséget.  
 
SPAR fenntartja a jogot, hogy jelen Részvételi Szabályzatot bármikor egyoldalúan 
megváltoztassa, vagy visszavonja.  
 
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.  
 
 
SPAR Magyarország Kft. Szervező 


