
 
 

HIVATALOS JÁTÉK- ÉS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT 

„BELGIUM BÜSZKESÉGEI – EGY IZGALMAS FILM, VAGY EGY CANNES-I HÉTVÉGE” 

1. A NYEREMÉNYJÁTÉK  SZERVEZŐI  

A „Belgium büszkeségei – Egy izgalmas film, vagy egy cannes-i hétvége?” fogyasztói promóció (továbbiakban: 
„Nyereményjáték”) szervezője a Borsodi Sörgyár Kft. (székhely: 3574 Bőcs, Rákóczi utca 81.; cégjegyzékszám: 
05-09-019849; adószám: 14981140-2-05, a továbbiakban: „Szervező”).  

A Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő (a továbbiakban: "Adatkezelő"), a 

Nyereményjáték lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a Rewart Kft. 

(székhelye: 1112 Budapest, Balatoni út 2/A. B Épület 1. emelet cégjegyzékszáma: 01-09-892626, adószáma: 

14182925-2-43, a továbbiakban: "Lebonyolító"), a Tukan Agency Kft. (székhely: 2096 Üröm, Cinege utca 23.), a 

Hetzner Online GmbH. (székhely: 91710 Gunzenhausen, Industriestr. 25.) a MySoftwares Kft. (székhely: 2030 

Érd, Molnár utca 30.), Rackhost Zrt. (székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.), a Gyűjtőszállítás.hu Kft. 

(székhely: 2013 Pomáz, Sólyom utca 10), a SILINFO Consulting Kft. (székhely: 1149 Budapest, Nagy Lajos király 

útja 224.), valamint a German Quality s.r.o. (Székhely: Malé Kosihy 2. 943 61 Malé Kosihy) mint a 

Nyereményjátékban a Szervezők közreműködői („Adatfeldolgozók”). 

A Lebonyolító felelős különösen a következő feladatok teljesítéséért: 

• Weboldal fejlesztése, adatbázis kezelése és technikai háttér biztosítása 

• Sorsolások lebonyolítása 

• Játékosokkal való kapcsolattartás 

• Nyertesek adatainak egyeztetése, a nyereményre jogosultság ellenőrzése 

• Nyeremények eljuttatása a nyertesekhez 

• Nyereményjátékkal kapcsolatos online ügyfélszolgálat biztosítása 

 

2. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK  

A Nyereményjátékban részt vehet minden cselekvőképes, magyarországi lakcímmel rendelkező 18. életévét 
betöltött, a következő pontban meghatározott személyi körbe nem eső természetes személy (a továbbiakban: 
"Játékos"), aki a Nyereményjáték időtartama alatt vásárol egyidejűleg legalább 3 darab, a 4. pontban 
meghatározott terméket, a Nyereményjátékban résztvevő TESCO áruházak egyikében, vagy a TESCO Otthon 
webshopból. 

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervezők, a Lebonyolító, az Adatfeldolgozók, azok leányvállalatai, 
illetve a játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek 
tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 
állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott hozzátartozói.  

A Játékban résztvevő Termékeket árusító kereskedelmi egységek, továbbá a Szervezővel szerződéses 
kapcsolatban álló azon gazdálkodó szervezetek, amelyek a Játék időtartama alatt a szerződés teljesítése során a 
Szervező bármely telephelyén, bármely időtartamban munkát végeznek, illetve ezek tulajdonosai, vezető 
tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen 
személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) 2. pontjában meghatározott hozzátartozói szintén nem jogosultak sem 
közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Játékban.  

 

3. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA  

A Nyereményjáték 56 napig, 2022. november 10. 00 óra 00 perctől 2023. január 04. 23 óra 59 percig tart, a 
Nyereményjátékban kizárólag ezen időszak alatti vásárlásokkal lehet részt venni, és kizárólag ezen időszak 
alatt lehet a Nyereményjátékban Pályázatot beküldeni.  

 

4. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉKEK  

A Nyereményjátékban résztvevő termékek:  



 
 

• Stella Artois palack 0,5 l 

• Stella Artois doboz 0,5 l 

• Stella Artois alkoholmentes doboz 0,5 l 

• Belle-Vue extra kriek doboz 0,33l 

• Leffe Blond palack 0,33 l 

• Leffe Dark palack 0,33 l 

• Hoegaarden Rose palack 0,25 l 

• Hoegaarden White palack 0,33 l 

• Best of Belgium 0,33L OWB 6 pack 

• Stella Artois palack 4x0,5 l +1 pohár 

• Leffe gift pack (4ü + kehely) 

• Hoegaarden gift pack (4ü + pohár) 

 

 

5. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI  

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos vásároljon egyidejűleg legalább 3 darab, a 4. 

pontban meghatározott terméket TESCO áruház egyikében vagy TESCO Otthon webshopban, elektronikusan 

regisztráljon a „Belgium büszkeségei – Egy izgalmas film, vagy egy cannes-i hétvége?” weboldalán a 

www.tesco.belgiumbuszkesegei.hu-n (továbbiakban „Honlap”). Valamint a 6. pontban részletezett érvényes 

Pályázat feltöltése a 3. pontban meghatározott időtartamon belül. A vásárlást igazoló blokk megőrzése legalább 

2023. február 14-ig szükséges, mert a Lebonyolító nyertesség esetén bekérheti azt.  

A regisztráció során a megfelelő mező kipipálásával a Játékos kifejezetten elfogadja a jelen részvételi és 

játékszabályzatban („Játékszabályzat”) leírt valamennyi feltételt és hozzájárul személyes adatainak a Játékkal 

összefüggésben az Adatvédelmi szabályzatban írtak szerinti kezeléséhez. 

6. PÁLYÁZAT  

A regisztrációt követően a Játékosnak a Honlapon a megadott technikai instrukciók figyelembevételével, az erre 
vonatkozó résznél fel kell töltenie a Termék vásárlását igazoló blokk vagy számla adatait, annak képét, illetve a 
részvételhez szükséges személyes adatait. A kódfeltöltés során a következő valós adatok megadására van 
szükség: a vásárlást igazoló blokk vagy számla (a továbbiakban: „Blokk”) AP kódja és NAV ellenőrző kódja vagy 
a számla számának utolsó tíz karaktere, a vásárlás dátuma és ideje (továbbiakban „Kódfeltöltés”), illetve a 
Blokkról vagy számláról készített fénykép feltöltése (melyen a Blokk teljes terjedelmében, olvasható módon 
látható), (a továbbiakban együtt: „Pályázat”).  

Minden Játékos naponta legfeljebb 2 (két) Pályázat feltöltésére jogosult. 

Amennyiben a Blokkról teljes terjedelméről készített képen nem látható jól olvasható módon a megvásárolt 
Játékban résztvevő termék megnevezése, Játékosnak a teljes Blokkról feltöltött képen túlmenően a Blokkot 
több, egymást átfedésben kiegészítő képben is le kell fotóznia és fel kell töltenie úgy, hogy a Blokk részletek – 
kétséget kizáróan azonosíthatóan – összeilleszthetők legyenek egy teljes Blokká.  

A képfeltöltés követelményei: JPG formátum, egyenként maximum 3 MB méret. Egy Pályázat esetén maximum 
6 darab képet tölthet fel a Játékos. 

A Szervező és/vagy a Lebonyolító postai úton bekérheti a Honlapra feltöltött bármely Pályázat esetén az ahhoz 
tartozó fizikai Blokkot, melyet a Játékosoknak meg kell őrizniük legalább 2023. február 14-ig. A blokk vagy számla 
eljuttatásának határideje nyertességről való értesítéstől számított 10 naptári nap. A blokkról/számláról olyan 

http://www.tesco.belgiumbuszkesegei.hu-n/


 
 

fényképet kell készítenie vagy bescannelnie, melyen a blokk vagy számla teljes terjedelmében, olvasható módon 
látható. Csak az eredeti, sértetlen blokkot vagy számlát fogadja el a Szervező érvényesnek. Amennyiben a 
nyertes blokk/számla sérült vagy azonosító adatai egyéb okból nem olvashatók, illetve azon bármely utólagos 
javítás nyoma fedezhető fel, a Szervező jogosult a Játékost a Nyereményjátékból utólag is kizárni. A 
Játékszabályzatban foglaltaknak meg nem felelő, illetve bármilyen módon hamisított vagy manipulált nyertes 
blokkok/számlák érvénytelenek és nem vehetnek részt a Nyereményjátékban. A Szervezőnek jogában áll a 
vásárlási bizonylatok érvényességét megvizsgálni. 

Amennyiben a vásárlás helyszínén a vásárlást igazoló Blokkon nem tüntetik fel a vásárolt termékek márkanevét, 
abban az esetben, kérjük, kérjen saját nevére szóló tételes számlát. 

Szervező kizárólag azokat a Blokkokat fogadja el, amelyeken a vásárlás időpontja 2022. november 10. 00:00 és 
2023. január 04. 23:59 közé esik. 

Egy Blokkal kizárólag egy Pályázat érvényesíthető. Egy Játékos korlátlan számú Pályázatot tölthet fel, 
amennyiben az a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak maradéktalanul megfelel, úgy, hogy egy Játékos naponta 
legfeljebb két alkalommal jogosult Pályázat benyújtására.  

Játékos minden feltöltött vásárlás után visszaigazolást kap a kódfeltöltést követő weboldalon arról, hogy sikeres 
vagy sikertelen volt a kódfeltöltése. 

A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós AP kódot/ számlaszámot, adatokat tartalmazó Pályázatok 
érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembevételre a Játékban. A Szervező a nem valós adatokat, AP kódot/ 
számlaszámot megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból. A Játékosok a regisztrált adataik alapján kerülnek 
azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai 
problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége, névváltozás) a Szervezőt 
semmilyen felelősség nem terheli. 

Játékosnak ügyelnie kell arra, hogy a Kódfeltöltés során valós adatokat adjon meg, mert amennyiben az általa 
megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét a Játékos, mint 
adatszolgáltató viseli. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem 
terheli. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált, 
saját e-mail címük megadásával küldenek be a Játékba. A Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat 
jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező és a Lebonyolító mindennemű felelősségüket kizárják. 
A Regisztráció és a Kódfeltöltés hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, számelírás, téves vagy nem 
valós adat feltüntetése stb.) sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak és ennek 
bekövetkezésekor nem kötelesek a nyeremények átadására. 

Felhívjuk a Játékos figyelmét, hogy a Termék megvásárlása után őrizze meg a Blokkot 2023. február 14-ig! 

A Játékban résztvevő Pályázatok érvényességével, valamint a Játék jelen pontjában nem szabályozott 
kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a 
Pályázatok tulajdonjogával kapcsolatosan felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét. A Szervező 
fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely a Szervező 
által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. A posta szolgáltatásának sebességéért, pontosságáért 
és hiánytalanságáért, vis major helyzetekért sem a Szervező, sem a Lebonyolító nem vállal felelősséget. 

  



 
 

 

7. NYEREMÉNYEK, NYEREMÉNYEK  SORSOLÁSA, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA  

 

7.1. NYEREMÉNYEK 

A Nyereményjátékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra: 

 

Napi nyeremény:  

• Naponta 3 db (azaz három darab), a Nyereményjáték teljes időtartama alatt összesen 168 db (azaz 

százhatvannyolc) páros Cinema City belépőjegy 

 

Főnyeremény:  

• A Nyereményjáték végén 1 db (azaz egy darab) 500 000 Forint értékű IBUSZ utazási utalvány 

 

A nyereményekről további információ a Játékszabályzat I. számú mellékletében található. 

A nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak.  

A Játékos egy adott típusú napi nyereményből csak egy darabot nyerhet a Játék teljes időtartama alatt.  

A Napi nyeremény megnyerése nem zárja ki a főnyeremény sorsolásán való részvételt. 

A nyertes Játékosokat SZJA és egyéb adó és járulékfizetési kötelezettség nem terheli, az azokkal kapcsolatban 

esetlegesen felmerülő adófizetési kötelezettséget a Szervező vállalja. 

A Szervező a Nyeremény átadásáig zárhatja ki a Nyereményjátékból azt a Játékost, aki nem felel meg a 
Játékszabályban rögzített valamely feltételnek.  

A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett Nyereményjátékából kizárja azt a 
Játékost, aki a Nyereményjáték során bizonyítottan a Nyereményjáték internet oldalának feltörésével, robot 
vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni. 

 

7.2. NAPI NYEREMÉNYEK SORSOLÁSA  

A Nyereményjáték során naponta 3 darab, összesen 168 darab napi nyeremény kerül kisorsolásra. 

Szervező még a Nyereményjáték megkezdése előtt, 2022. november 4-én, háromtagú sorsoló bizottság előtt, a 
véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsoló program segítségével határozza meg a napi 
nyereményekhez tartozó véletlenszerűen kiválasztott nyerő időpontokat, minden nap 07 óra 00 perc 00 
másodperc és 20 óra 59 perc 59 másodperc között, századmásodpercnyi pontossággal, a Nyereményjáték teljes 
időtartamára; minden napra 3 (három) időpontot sorsolva. 

A nyerőidőpontok mindenki számára titkosak. A napi nyereményeket azok a Játékosok fogják megnyerni, akik 
az adott nyerő időpontban vagy az adott időpont utáni legközelebbi időpontban (századmásodperc 
pontossággal) töltenek fel érvényes Pályázatot a Honlapra. Amennyiben több Játékos másodpercre azonos 
időpontban tölt fel Pályázatot, a Szervező azt a Játékost tekinti nyertesnek, akinek a Pályázatát a számítógépes 
szerver sorrendben elsőként dolgozza fel.  

Napi nyeremények – nyerőidőpontos nyertesség – esetén a nyertes Játékos e-mailes értesítést kap a nyertesség 
ellenőrzését követő 10 napon belül. Amennyiben a napi nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban 
meghatározott bármely okból érvénytelen, a Játékos a Játékból a Pályázatával összefüggő okból kizárásra kerül, 
Szervező a kizárt pályázatot követően elsőként beküldött Pályázat beküldőjét választja nyertesnek (a 
továbbiakban: „Tartaléknyertes”).  



 
 

Napi nyereményenként 3 (három) Tartaléknyertes kerül megállapításra. Amennyiben az adott napi nyeremény 
Tartaléknyerteseinek nem lehetséges az adott napi nyeremény kiadása, a nyereményt a Szervező másnak nem 
ajánlja fel, az adott nyeremény tehát nem kerül kiosztásra. 

Egy Játékos a napi nyereményekből csak egyet nyerhet a Nyereményjáték során. 

Amennyiben a kisorsolt nyertes Játékos beküldött adatainak ellenőrzése során bebizonyosodik, hogy azok nem 
felelnek meg a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek, illetve a nyertes a Szervezővel az értesítését követően 
haladéktalanul, de legkésőbb 10 napon belül nem veszi fel a kapcsolatot, nem erősíti meg adatait, vagy nem 
elérhető, úgy a nyertes Játékos kizárásra kerül a Nyereményjátékból és helyette a nyeremény a 
Tartaléknyertesnek kerül átadásra. 

A lebonyolító a nyereményt a nyertes Pályázat ellenőrzését és jóváhagyását követően a Játékos által 
megerősített e-mail címére küldi meg, legkésőbb 2023. február 17-ig. 

 

 

7.3. FŐNYEREMÉNY SORSOLÁSA 

A Szervező megbízásából Lebonyolító a Játék lezárását követően összesen 1 (egy) db főnyereményt sorsol ki 
háromtagú sorsoló bizottság előtt, a véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsoló program 
segítségével, 2023. január 6-án délután 14:00 órakor a Lebonyolító székhelyén. A sorsolás nem nyilvános.  

A Szervező fenntartja a mindenkori sorsolás előre meghirdetett időpontjának és/vagy helyszínének 
megváltoztatási jogát. Az időpontváltozást a Szervező a Honlapon (a Játékszabályzat módosításával) teszi közzé. 

A főnyeremény sorsolásban a Nyereményjáték során minden Játékos annyi Pályázattal (feltöltött nyugtával) 
vehet részt, ahánnyal teljesíti a Nyereményjáték feltételeit.  

A Szervező a főnyeremény sorsoláson 3 (három) db főnyeremény Tartaléknyertest sorsolnak ki.  

A sorsoló program a véletlenszerűség elvének megfelelően egy gombnyomásra választja ki a főnyeremény 
nyertesét, valamint a Tartaléknyerteseket. 

A főnyeremény Tartaléknyertesek a sorsolás időrendi sorrendjében válnak jogosulttá a főnyereményre, 
amennyiben a főnyeremény nyertese vagy az előttük álló főnyeremény Tartaléknyertes bármely okból nem 
teljesíti a jelen Játékszabályzatban foglaltakat; vagy a nyereményt nem veszi át vagy visszautasítja; vagy kizárásra 
kerül; vagy a nyertes Játékos vagy az előttük álló Tartaléknyertes bármely okból kizárásra kerül. A 
Tartaléknyertesekre egyebekben a nyertesekre vonatkozó rendelkezések irányadók. 

Főnyeremény - sorsoláson való nyertesség – esetén a nyertes Játékos e-mailes értesítést kap a nyertesség 
ellenőrzését követő 10 napon belül, melyben található egyedi linkre kattintva az értesítést követő 10 napon 
belül meg kell adnia szállítási adatait (továbbiakban: „Adatmegerősítés”). Szállítási cím megadásához, 
adatmegerősítésre a Honlapon bejelentkezés után a „Profilom”-on belül a „Feltöltött kódjaim” résznél van 
lehetőség irányítószám, település, utca, házszám, emelet/ajtó megadásával. 

Visszajelzés hiányában a nyertes értesítéstől számított 5 napon belül ismételten (legfeljebb összesen 2 
alkalommal) adatmegerősítő emlékeztetőt kap, majd amennyiben a meghatározott – első értesítéstől számított 
– 10 napon belül a megerősítés nem történik meg, elesik a nyereményétől.  

A lebonyolító a nyereményt a nyertes Pályázat ellenőrzését és jóváhagyását követően a Játékos által megadott 
szállítási címre küldi meg, legkésőbb 2023. február 17-ig. 

Amennyiben a kisorsolt nyertes Játékos beküldött adatainak ellenőrzése során bebizonyosodik, hogy azok nem 
felelnek meg a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek, illetve a nyertes a Szervezővel az értesítését követően 
haladéktalanul, de legkésőbb 10 napon belül nem veszi fel a kapcsolatot, nem erősíti meg adatait, vagy nem 
elérhető, úgy a nyertes Játékos kizárásra kerül a Nyereményjátékból és helyette a nyeremény a 
Tartaléknyertesnek kerül átadásra. 

  

 

7.4. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE 

Sorsolásokon való nyertesség esetén a nyertes Játékos e-mailes értesítést kap a nyertesség ellenőrzését követő 
10 napon belül, melyben főnyeremény esetén a nyertes Játékos tájékoztatásra kerül, hogy az értesítőlevélben 



 
 

írtak alapján a nyereménykiszállításhoz postázási cím megadását kell biztosítania (továbbiakban: 
„Adatmegerősítés”).  

Visszajelzés hiányában a nyertes értesítéstől számított 5 napon belül ismételten (legfeljebb összesen 2 
alkalommal) adatmegerősítő emlékeztetőt kap, majd amennyiben a meghatározott – első értesítéstől számított 
– 10 napon belül a megerősítés nem történik meg, elesik a nyereményétől. 

Adatmegerősítésre a Honlapon bejelentkezés után a „Profilom”-on belül a „Feltöltött kódjaim” résznél van 
lehetőség irányítószám, település, utca, házszám, emelet/ajtó megadásával. Amennyiben Játékos ezt 
elmulasztja, úgy „nem elérhető”-nek minősül és elveszti a jogosultságát az adott nyereményre, továbbá a sorban 
következő Tartaléknyertes minősül nyertes Játékosnak, amennyiben megfelel a Játékszabályban foglalt 
feltételeknek. 

Amennyiben ezen időtartamon belül a nyertes Játékos a Szervező megkeresésére nem reagál, vagy nem 

elérhető, nem működik együtt, úgy Szervező a nyereményt a Tartaléknyertes Játékosnak adja át. 

A Lebonyolító a nyertes Játékostól postai úton bekérheti a feltöltött Pályázat adatait tartalmazó eredeti 

blokkot/számlát a nyereményre való tényleges jogosultság igazolása céljából, ezért ezeket a Játékosoknak meg 

kell őrizniük legalább 2023. február 14-ig. Az eredeti blokk/számla beküldésére a nyertes Játékosnak legfeljebb 

10 naptári nap áll rendelkezésére a Szervező ilyen irányú megkeresésének kézhezvételétől számítva az alábbi 

címre: Rewart Kft. 1112 Budapest, Balatoni út 2/A. B Épület 1. emelet Jelige: „Belgium büszkeségei - Egy 

izgalmas film, vagy egy cannes-i hétvége?” 

Az eredeti blokk/számla kézbesítésért felelősséget a Szervező és a Lebonyolító nem vállalnak. Szervező és 

Lebonyolító ajánlja, hogy a nyertes Játékos ajánlott és tértivevényes küldeményként továbbítsa azokat a 

Lebonyolító részére. 

Amennyiben a nyertes Játékos elmulasztja az eredeti blokk/számla beküldését, úgy "nem elérhető"-nek minősül, 

és kizárásra kerül a Nyereményjátékból, továbbá a Tartaléknyertes Játékos minősül nyertes Játékosnak, 

amennyiben megfelel a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek és a neki küldött első értesítést 

(nyertesértesítést) követően tíz (10) naptári napos határidőn belül az előzőkben írtak szerint visszajelzett. 

 

7.5. NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI  

A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel, illetve a Lebonyolítóval a nyeremény átvétele 

érdekében.  

A nyertes Játékos részére a napi nyeremény e-mail címre küldött üzenet útján egyedi kód formájában kerül 

átadásra, a főnyereményt a Lebonyolító juttatja el saját költségén futárszolgálattal, a Nyereményjáték során 

folyamatosan, de legkésőbb 2023. február 17-ig.  A futárszolgálat munkanapokon 9 és 17 óra között szállítja ki 

a nyereményeket, ezért a Játékosok olyan címet adjanak meg, ahol ebben az intervallumban át tudják venni a 

nyereményüket. A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem 

válthatók. 

A nyeremények kiszállítását maximum két alkalommal kíséreljük meg a Játékos által megadott magyarországi 

címre, ezt követően Játékos elveszíti a nyereményre való jogosultságát.  

Amennyiben a nyeremény nem érkezik meg 2023. február 16-ig és arról értesítést sem kap, ezt jelezheti a 

tesco@belgiumbuszkesegei.hu e-mail címen. 

Szervezők és Lebonyolító rögzítik, hogy 2023. február 17-ét követően a Nyereményjátékkal, illetve a 
nyereményekkel kapcsolatos reklamációt nem áll módjukban elfogadni. 

 

8. JOGFENNTARTÁS  

A Nyereményjáték a 3. pontban meghatározott időtartam lejárta előtt bármikor befejezhető vis maior (így 
különösen háború, földrengés, katasztrófa, járvány, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor, 



 
 

ideértve azt az esetet, amikor a Szervező rajta kívülálló okok miatt képtelen gondoskodni a Nyereményjáték 
megfelelő lebonyolításáról.  

Amennyiben a Nyereményjáték során olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely a 
Nyereményjáték jogszerű lebonyolítását lehetetlenné teszi vagy veszélyezteti, a Szervező fenntartja a jogot, 
hogy a Nyereményjátékot szüneteltesse vagy megszüntesse.  

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben tisztességtelen részvételt vagy visszaélést tapasztal a 
Nyereményjáték során, úgy a visszaélést elkövető Játékost kizárja a Nyereményjátékból.  

 

9. INFORMÁCIÓ A NYEREMÉNYJÁTÉKRÓL   

A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a Játékban résztvevő boltokban elhelyezett szóróanyagokon, 
valamint a www.tesco.belgiumbuszkesegei.hu internetes oldalon, információ kérhető továbbá a 
tesco@belgiumbuszkesegei.hu e-mail címen. A Játék hivatalos Játékszabálya a Honlapon jelenik meg.  

A nyereményekkel kapcsolatos kérdések esetén keresse a Játék lebonyolításával megbízott Rewart Kft. 
ügyfélszolgálatát a Játék teljes időtartama alatt, a tesco@belgiumbuszkesegei.hu e-mail címen. 

 

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK  

Szervező nem fogad el tépett, szennyezett, elmosódott vagy bármilyen okból sérült, manipulált vagy 
megrongálódott Blokkot. A hamisított, promóciós termék vásárlását igazoló, vagy nem valós Blokk adatokat 
tartalmazó Blokkok érvénytelenek és nem vehetnek részt a Játékban, beleértve a Blokk bárminemű 
manipulációját. A Játékban résztvevő Blokkok érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a 
Szervező döntése az irányadó. A Szervező a Blokkok és a rajtuk szereplő vásárlási adatok tulajdonjogával 
kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárják felelősségüket. 

A Szervező, illetve annak bármely leányvállalata, tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a 
Nyeremények hibáiért, hiányosságaiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar 
jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a 
Nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti. 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményeket megváltoztassa és azokat ugyanolyan vagy nagyobb értékű 
bármely más nyereménnyel helyettesítse. Erről Szervező a jelen Játékszabályzat megváltoztatásával nyújt 
tájékoztatást. 

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt és 
legfeljebb annyi nyereményt oszt ki, amennyi a jelen Játékszabályzatban szerepel. 

A hirdetési anyagok megjelenési, illetve nyomtatási hibáiért a Szervező, illetve a Lebonyolító és azok 
leányvállalatai, valamint a Nyereményjátékban résztvevő partnerek, és ezek vezető tisztviselői és alkalmazottai 
kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. 

Szervező a Nyereményjáték nyertes Játékosainak nevét a Játékszabályzat és a vonatkozó Adatvédelmi Szabályzat 
szerint, a sorsolást követő 10 munkanapon belül nyilvánosságra hozhatja a Honlapon. A nyilvánosságra hozatal 
során a nyertes Játékos neve (a vezetéknév, valamint a keresztnév) jelenik meg. 

A Játékos külön kifejezett hozzájárulásával elfogadja, hogy a Szervező a nyereményeket nyilvános program 
keretében is átadhatja, továbbá publikálhatja vagy ismertetheti a nyertes Játékos nevén felül adott esetben 
fotóját, illetve a vele a nyereménnyel kapcsolatban készített média interjú tartalmát. Így a nyertes Játékos a 
Nyereményjátékban való részvételével elfogadja, hogy a Szervező, mint Adatkezelő a Nyereményjátékkal 
összefüggésben nyilvánosságra hozza a róluk készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket, melyek a 
jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett, az Adatkezelési tájékoztatóban rögzítettek szerint az 
alábbi felületeken valósulhatnak meg: az Adatkezelő honlapján, közösségi média felületein, nyomtatott és 
elektronikus reklámanyagaiban, belső intranetén. 

A Nyeremények másra át nem ruházhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók, készpénzre, illetve egyéb 
kedvezményre nem válthatók.  

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Honlapot, illetve az azt működtető szervert ért 
külső támadások, és/vagy meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Honlap, illetve szervert vagy a kiszolgáló 
hálózatot ért támadás és/vagy meghibásodás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak 

http://www.tesco.belgiumbuszkesegei.hu/
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nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a 
Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal. 

Szervező, illetve Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Honlap rajtuk kívülálló okokból történő 
meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul 
megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve 
lehetőség szerint megszüntessék. 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak 
kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól, illetve felfüggeszthesse vagy kizárja a Játékost és a 
Nyereményének átadását leállítsa. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító 
résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Nyereményjátékkal 
összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. 

Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Nyereményjátékban való részvétellel 
kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. Szervező 
fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a résztvevők 
megfelelő tájékoztatása mellett. 

 
1. sz. melléklet: Nyeremények részletes leírása 

 
Budapest, 2022. november 10.  

Borsodi Sörgyár Kft. 
  



 
 

 

1. SZÁMÚ MELLÉKLET – NYEREMÉNYEK RÉSZLETES LEÍRÁSA  

 

 

Napi nyeremény:  

• Naponta 3 db (azaz három darab), a Nyereményjáték teljes időtartama alatt összesen 168 db (azaz 

százhatvannyolc darab) páros Cinema City belépőjegy 

• az ajándékjegy Magyarország összes Cinema City mozijában felhasználható, ezek listája elérhető 

a www.cinemacity.hu  oldalon 

• az ajándékjegy-kódot a pénztárban kinyomtatva vagy bediktálva van lehetőség azt mozijegyre váltani, 
illetve online a www.cinemacity.hu oldalon is felhasználható 

• a kód felhasználható szabadon választott időpontban a mozik nyitvatartási idejében, a kiállítástól 
számított 6 hónapon belül.  

• egy nyertes két kódot kap. Egy kód egy mozijegyre váltható, amely egy fő belépésére jogosít szabadon 
választott normál 2D-s előadásra a moziműsorból választva 

• a kód nem továbbértékesíthető és készpénzre nem váltható 

 

Főnyeremény:  

• A Nyereményjáték végén 1 db (azaz egy darab) 500 000 Forint értékű IBUSZ utazási utalvány kerül 

kisorsolásra 

A fakultatív programokat a Nyeremény nem tartalmazza, a Nyertesnek lehetősége van az utazás foglalásánál 

jelezni, ha részt szeretne venni, ezesetben a fakultatív programok külön fizetendők.  

Az IBUSZ ajándékutalvány 

• Szabadon felhasználható, átruházható, az utalványok összevonhatóak. 
• Beváltható az ország 40 IBUSZ utazási irodájában. 

Az ajándékutalvány felhasználható: 

• Külföldi üdülésekre, körutazásokra, síutakra, városlátogatásokra a világ több, mint 50 országába. 
• Belföldi üdülésekre, wellness hétvégékre, városlátogatásokra. 
• Repülőjegy vásárlására a világ több, mint 200 városába. 
• Jegyvásárlásra a legnépszerűbb világsztárok, hazai sztárok koncertjeire. 
• Színházi előadások, futballmeccsek, sportesemények jegyeinek megvásárlására. 

Ajándékutalvány felhasználási feltételek 

• Az ajándékutalvány kizárólag az IBUSZ saját irodáiban váltható be, készpénzre nem váltható 
• Az ajándékutalvány beváltható külföldi utazásokra, belföldi utazásokra, repülőjegyek vásárlására, az 

IBUSZ irodákban forgalmazott belépőjegyek vásárlására 
• Az ajándékutalvány valuta, deviza vásárlására nem használható fel 
• Az ajándékutalvány nem névre szól, átruházható 
• Az ajándékutalvány csak teljes egészében váltható be, névértéken felüli felhasználása esetén 

névértékén beszámításra kerül, a névérték feletti rész bármely elfogadott fizetési módon rendezhető. 
Névérték alatti beváltás esetén a különbözet visszatérítésére nincs lehetőség 

• Az ajándékutalvány 2023.11.30-ig váltható be. 
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