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METRO „FESZTIVÁLRA FEL” NYEREMÉNYJÁTÉK

hivatalos játékszabályzata 

Részvételi feltételek

A METRO Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2041 Budaörs, Budapark, Keleti 3.; a továb-
biakban: „Szervező”) „Fesztiválra fel!” elnevezésű promóciójában (továbbiakban: „Promóció”) azon vásárlók 
(továbbiakban: „Vásárló”) vehetnek részt, akik bármelyik magyarországi METRO áruházban egy alkalommal 
legalább bruttó 5.000,- Ft értékben vásárolnak a jelen szabályzatban meghatározott termékekből a Promóció 
ideje alatt. 

„Vásárló” az a Magyarországon székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozás képviseletére jogosult személy, 
akinek van érvényes METRO vásárlási igazolványa, és aki Magyarországon állandó lakcímmel rendelkezik.

Promócióban nem vehetnek részt:
a) a METRO Kereskedelmi Kft. vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 
értelmező rendelkezései szerint meghatározott hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) bek. 2. pont);
b) a Lebonyolító, valamint a Játékban résztvevő napijegyek és ajándékutalványok árusítását végző cégek tulaj-
donosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és azok Ptk. értelmező rendelkezései szerint meghatározott hozzá-
tartozói (Ptk. 8:1.§ (1) bek. 2. pont)

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon Vásárlót, aki nem felel meg a jelen szabályzat feltételeinek, 
a Promócióból kizárja. Valamint Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben valamely Vásárló vagy 
más személy részéről bármilyen manipulációt, illetve a Promóció szellemével bármilyen módon összeférhe-
tetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. csalás/hamisítás), vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, 
úgy a Vásárlót azonnali hatállyal kizárja a Promócióból.

A Promóció Szervező által megbízott lebonyolítója a Republic Group Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 
1061 Budapest, Paulay Ede u. 55., a továbbiakban: „Lebonyolító”).

A Promócióban való részvétel jelen hivatalos játékszabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) automatikus elfoga-
dását jelenti, Vásárló elismeri, hogy jelen Szabályzatot megismerte és az abban foglaltakat magára nézve kötele-
zőnek tekinti. A Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Promóció időtartama és helyszíne

A Promóció 2017. július 12. és 2017. augusztus 8. közötti időszakban zajlik a magyarországi METRO áruhá-
zakban. 

A Promóció menete

Amennyiben a Vásárló a Promóció időtartama alatt egy alkalommal legalább bruttó 5.000,- Ft értékben vásárol 
bármelyik magyarországi METRO áruházban, a Promócióban részt vevő termékek valamelyikéből, a vásárlást 
követően pedig regisztrál a www.metro.hu/fesztivaljatek oldalon 2017. július 12. 6 óra és 2017. augusztus 8. 
23 óra 59 perc között, a METRO vásárlói kártya adatai alapján bekerül a Promócióba. 
A bruttó 5000,- Ft értékben (akár vegyes összetételben) vásárolt alábbi termékeknek egy számlán kell szere-
pelniük, több számla nem vonható össze. 
A játékban való részvételhez elegendő egyszer regisztrálni. Vásárló annyiszor vesz részt a Promócióban, ahányszor 
teljesíti a legalább bruttó 5000 Ft összegű vásárlást a Promóció ideje alatt. Amennyiben a meghatározott minimális 
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vásárlás (bruttó 5.000.- forint) többszörösét éri el a Vásárló, úgy a Nyereményért nagyobb eséllyel indul. Az esély 
a minimális vásárlási összeg többszörözésével arányosan nő, tehát például bruttó 10.000 forint esetében kétszer, 
bruttó 15.000 forintnál háromszor kerül be a Vásárló a virtuális kalapba.

A Promócióban részt vevő termékek

A Promócióban résztvevő termékeket a Promóció ideje alatt 2017. július 12. és 2017. július 25. napja között 
érvényes, valamint a 2017. július 26. és 2017. augusztus 8. között érvényes METRO Élelmiszer katalógusok 2. és 
3. oldalai tartalmazzák.
 
A Promócióban részt vevő termékek listája megtalálható továbbá a www.metro.hu/fesztivaljatek weboldalon.

Sorsolás

A nyeremények az összes Promócióban részt vevő Vásároló között kerülnek kisorsolásra 2017. augusztus 11-én 
10 órakor.

A sorsolás számítógép segítségével, a véletlenszerűség követelményeinek megfelelően, nem visszatevéses 
módszerrel történik. A sorsolás nem nyilvános.

A sorsolás helyszíne: a Szervező székhelye: 2041 Budaörs, Budapark, Keleti 3. 

Nyeremények

A Szervező az alábbi nyereményeket sorsolja ki: 

a) 20 db fesztivál napijegy, az augusztusi fesztiválszezon egyik kiemelt fesztiváljának szombati napjára (2017. 
augusztus 26.), egyenként bruttó 8.990,- Ft értékben;

b) 50 db METRO ajándékcsomag, egyenként bruttó 10.208,26.- Ft értékben.

A METRO ajándékcsomag az alábbi termékeket tartalmazza:

•  FROTTIR FÜRDŐLEPEDŐ 75X150CM, bruttó 3162,3 Ft értékben
•  PIKNIK/KEMPING TAKARÓ 130X170CM, bruttó 3416,3 Ft értékben;
•  NŐI/FÉRFI PONCSÓ ESŐKABÁT S/M,L/XL, bruttó 1408,43 Ft értékben;
•  POLYFOM MATRAC, 180X50CM, SIMA, bruttó 1143 Ft értékben;
•  HŰTŐTÁSKA, 4 LITER, bruttó 1078,23 Ft értékben.

Nyereményenként 3 db pótnyertest sorsolunk. 

A Szervező a nyerteseket a Kártyakiváltáskor megadott vagy azóta frissített és a rendszerben megtalálható, Kártya-
jogosulthoz rendelt telefonon értesíti a nyeremények átvételének részleteiről a sorsolástól számított 3 (három) 
munkanapon belül. Amennyiben a nyertest a Szervező kizárja vagy a nyertessel való kapcsolatfelvétel az első 
kiértesítési kísérlettől számított 7. naptári napon belül nem jár sikerrel, úgy a nyertes elveszti jogosultságát a nyere-
ményre, és az első számú pótnyertes válik jogosulttá a nyereményre. Amennyiben az első pótnyertes hasonló-
képpen nem érhető el, helyébe a 2. pótnyertes lép, akit hasonló esetben a 3. pótnyertes követ. A pótnyertesek 
sorrendiségét a kihúzásuk sorrendje határozza meg.

A Szervező a fesztivál napijegy nyereményt a nyertes Vásárlóval egyeztetett postai címre kézbesíti a postai 
cím Vásárló általi megadását követő 5 naptári napon belül, a METRO ajándékcsomag nyeremény pedig szemé-
lyesen vehető át a Vásárlóval telefonon egyeztetett METRO áruházban, legkésőbb a nyereményről szóló sikeres 
értesítést követő 30 naptári napon belül. 

Amennyiben a nyertes nem tudja átvenni a fesztivál napijegy nyereményét a Szervező nem köteles a kézbesítést 
megismételni, ez esetben a nyeremény személyesen - a nyertessel telefonon egyeztetett - METRO áruházban 
vehető át, legkésőbb 2017. augusztus 25. napjáig.
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A Nyertes köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átadására a lehető legha-
marabb sor kerüljön. Amennyiben a Nyertes a nyereményt nem tudja vagy nem akarja a Szabályzatnak megfelelően 
átvenni, együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, illetve a jelen fejezetben meghatározott határidőket 
elmulasztja, úgy a nyereménytől elesik, Szervező felelőssége ezen körülményekért nem állapítható meg.

A nyeremények másra át nem ruházhatók, nem becserélhetők, és pénzre át nem válthatók. A nyereményekhez 
tartozó közteher fizetési kötelezettséget, valamint a Nyeremények kézbesítésének postai költségét a Szervező 
viseli, azonban egyéb, ezen költségeken felül esetlegesen felmerülő költségek Nyertest terhelik.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglaltakat a Promóció teljes időszakában 
ellenőrizze. 

Adatkezelés

A Vásárló a METRO kártya igénylése során kifejezett hozzájárulását adta ahhoz, hogy adatait a METRO Keres-
kedelmi Kft. (székhely: 2041 Budaörs, Budapark, Keleti 3.) a METRO üzleti kapcsolat fenntartása érdekében, 
illetve piackutatási célból kezelje, különös tekintettel a Kártyabirtokosok tájékoztatására szolgáló aktuális METRO 
ajánlatokra, amelyeket a METRO Kereskedelmi Kft. a Kártyabirtokos által rendelkezésére bocsátott postai és 
elektronikus elérhetőségeken keresztül juttathat el a Vásárlóhoz. A Vásárló adatai gépi úton kerülnek feldolgo-
zásra. A Vásárló adatai harmadik felek részére kizárólag az adatvédelmi tájékoztatóban részletezettek szerint 
kerülnek továbbításra. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását a Vásárló bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, 
ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő 
kezelésének megszüntetését kérni az alábbi címre elküldött levél útján: METRO Kereskedelmi Kft., 2041 Budaörs, 
Budapark, Keleti 3., e-mailben: info@metro.co.hu Az adatkezelő a Vásárló adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának 
kézhezvételéig kezeli. 

Vásárló tudomásul veszi, hogy az adatok törlése iránti igény a Promócióban való részvételét is megszüntetheti, 
amennyiben adatok hiányában a Promócióban való részvétele technikailag nem lehetséges. Ha az érintett úgy ítéli 
meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, fordulhat az illetékes bírósághoz vagy 
vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége:
Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu
Telefon: +36-1-3911400

Egyéb jogi feltételek

A Szervező a Promóció feltételeit a promóciós időszak alatt közzéteszi a METRO áruházak vevőszolgálatán, 
valamint az megtekinthető a www.metro.hu/fesztivaljatek honlapon, illetve a mobiltelefonról +36-23/50-90-50, 
vezetékes telefonról +36-40/50-90-50 számon hívható METRO TeleCenter munkatársai a Promócióról részletes 
felvilágosítással szolgálnak. 

A Promóció feltételei egyoldalú módosításának jogát a Szervező fenntartja, a fenti elérhetőségeken történő 
egyidejű közzététellel.

A Szervező a rendszerei meghibásodásáért és az ebből eredő bármely esetleges következményért felelősséget 
nem vállal. Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) 
vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be, ideértve 
azt az esetet is, ha a nyeremény átadása a Szervezőnek nem felróható okból hiúsul meg, vagy a Promóció idő 
előtti befejezésére kerülne sor. A Szervező fenntartja a jogot, hogy ilyen előre nem látható, a nyeremények átadá-
sának meghiúsulását eredményező okok miatt a nyereményeket bármikor megváltoztassa, vagy visszavonja.

A Szervező a Promóció lezárultát követő 60 napon túl semmilyen, a Promócióval kapcsolatos reklamációt nem 
fogad el.

Budapest, 2017.07.12.

METRO Kereskedelmi Kft.
Szervező


