
„Aki kapja, kaparja! – 2019”

NYEREMÉNYJÁTÉK

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

1. Mettől meddig tart a promóció?
2019. május 9. 22:00:00 óra – 2019. június 19. 23:59:59 óra

2. Kik vehetnek részt a játékban?

A játékban kizárólag azon bejelentett, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező, 18.

életévét

betöltött, nem cselekvőképtelen, természetes személy (a továbbiakban: Játékos) vehet részt,

aki bármely a promócióban résztvevő magyarországi INTERSPAR hipermarket, SPAR

szupermarket, City SPAR üzletek, SPAR Partner, SPAR Market áruházban vásárol egy vásárlás

alkalmával, egy blokkon legalább 500,- Ft (Ötszáz forint) értékben a promócióban résztvevő

terméket (a továbbiakban: ”Termék”), és a www.nyerjanestlevel.hu domain alatti weboldalon

(a továbbiakban: ”Weboldal”) regisztrál, a megfelelő mező bejelölésével elfogadja a jelen

játékszabályzatban (”Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt és hozzájárul az adatainak a

Játékkal összefüggő kezeléséhez, valamint a Weboldalon feltölti az általa a promóció

időtartama alatt vásárolt Termék vásárlását igazoló tételes blokkon (amelyen a megvásárolt

termék neve is látható) szereplő AP kódot a vásárlás időpontjával (dátum, óra, perc), illetve

TRSZ számmal együtt (továbbiakban „Pályázat”).

3. Mi a nyereményjáték menete?

A sikeres regisztráció és kódfeltöltés után Játékos egy online „kaparós sorsjegy” felületre jut,

ahol az egérmozgásának segítségével „lekaparja” az erre kijelölt felületet. A nyerő mezőben

lekaparás után azonnali üzenetben értesítést kap a Játékos arról, hogy az online sorsjegye

nyertes-e. Továbbá e-mailes úton tájékoztatjuk a nyeremény vagy kupon beváltás részletes

információról.

4. Hol érem el a promóció weboldalát?

Az „Aki kapja kaparja” nyereményjáték weboldalának címe: www.nyerjanestlevel.hu

http://www.nyerjanestlevel.hu/
http://www.nyerjanestlevel.hu/


5. Hol találom meg a részvételhez szükséges AP kódot és TRSZ számot?
Minden esetben a vásárlást igazoló blokk alsó részén találhatóak ezek az információk.

6. Milyen termékekkel vehetek részt a nyereményjátékban?

A promócióban valamennyi, a Nestlé Hungária Kft. illetve a Cereal Partners Hungária Kft. által 

forgalmazott Nestlé termék részt vesz. 

A promócióban nem vesznek részt a Nestlé márkajelzésű ásvány és forrásvizek, továbbá jégkrémek.  

7. Meg kell őriznem a termékek vásárlásakor kapott blokkot?

Igen, a Játékos köteles a Játék végét követő 90 (kilencven) naptári napig a Pályázatában feltöltött

adatokat tartalmazó blokko(ka)t sértetlen és jól olvasható állapotban, eredetiben megőrizni, és azt a

Szervező ez irányú kérése esetén a Szervezőnek vagy ilyen irányú kérése esetén a Lebonyolítónak

bemutatni, amely a nyeremény átvételének előfeltétele lehet. Amennyiben a blokk szakadt,

elmosódott vagy egyéb módon sérült, és ezáltal a Játékban történő részvételhez szükséges bármely

információ nem olvasható, a Szervező jogosult a Játékos Pályázatát a Játékból kizárni. Bármilyen

módon hamisított vagy manipulált blokkok érvénytelenek és nem vesznek részt a Játékban.

8. Hány kódot tölthetek fel a promóció alatt?

Korlátlan számú Pályázat  feltölthető, azonban ugyanazzal a kóddal csak egyszer lehet részt venni a 

játékban.



9. Mit nyerhetek?

Azonnali időponthoz kötött nyeremények:

18 db Feldobox Családi Móka csomag
18 db egyenként 5000 Ft értékű SPAR ajándékkártya (beváltási ideje és feltételei az ajándékkártyán!)
6 db Bosch turmixgép
6 db Audio technika ATH-S200BT Bluetooth fejhallgató
50 db 5580 Ft értékű Body Shop ajándékcsomag. A csomag tartalma: 1 db 250 ml tusfürdő és 200 ml 
testjoghurt. 
50 db 5000 Ft Hervis ajándékkártya
50 db 5000 Ft értékű LEGO játék 
Fődíj:
2 db egyenként 500 000 Ft, azaz ötszázezer forint értékű bankkártya
A Lebonyolító a nyertessel közösen, előre egyeztetett időpontban, helyszínen és módon lakossági 
folyószámlát nyit a Szervező által meghatározott banknál. 
A nyeremények készpénzre át nem válthatóak, és másra át nem ruházhatóak és nem 
meghosszabbíthatóak. Egy Játékos a Játék teljes tartama tekintetében legfeljebb egy darab Fődíj 
Nyereményre lehet jogosult.

Azonnali Kedvezmények
Azonnali Kedvezményekben részesül minden nyerő időponton kívül „kaparó” Játékos. 
Azonnali Kedvezmények: 
1. Central Media magazin előfizetés: 
Marie Claire 6 lapszám, 50%
National Geographic 6 hónap 43%
Nők Lapja Konyha 6 lapszám 30%
Nők Lapja 12 lapszám 26%
A fenti kedvezményes árak nem vonhatóak össze a nyereményt biztosító kiadó / vállalat egyéb 
meghirdetett előfizetési akcióival. Az előfizetési árak csak belföldi kézbesítésre vonatkoznak, 
tartalmazzák az 5% Áfát és a terjesztési költséget.
Kupon felhasználható:  2019. június 24-ig
2. Body Shop 20% kedvezmény
Minimum 3 Body Shop termék egyidejű megvásárlása esetén.
A kedvezmény beváltható a The Body Shop magyarországi üzleteiben és a webáruházban 2019. május 
9-től június 19-ig az akciós és ÚJ matricával megjelölt termékek és az ajándékcsomagok kivételével 
minden termékre. A kedvezmény más kedvezménnyel össze nem vonható. 

3. Nescafé Dolce Gusto 20 % webshop kedvezmény
A kupon a webshopos (www.dolce-gusto.hu) vásárlás végösszegéből kerül majd levonásra. Minden 
kupon egyszer használható fel. 
A kupon érvényességi ideje: 2020.12.31.

A kedvezmények a véletlenszerűség elvének megfelelően, váltakozva kerülnek kiosztásra a nem nyerő 
időpontban kaparó Játékosoknak. 



10. Hogyan zajlik a nyerő időponthoz kötött  nyeremények sorsolása és a nyertesértesítés?

A nyerő időpontok sorsolását a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi húzással,

számítógépes program segítségével végeztük.

A Szervező a nyerő időponthoz kötött  nyeremények nyerteseit a Regisztráció során megadotte-mail
címen legkésőbb az adott játéknapot, játékhetet követő 7 (hét) munkanapon belül

értesíti. A nyeremények átvételéhez őrizd meg a vásárlást igazoló blokkot!

11. Honnan és mikor tudom meg, hogy ki nyerte a napi és heti nyereményeket? 

A nyerő időponthoz kötött nyeremények nyerteseit az azt követő 3 munkanapon belül tesszük közzé 

a www.nyerjanestlevel.hu weboldalon.

12. Hogyan zajlik a fődíj sorsolása, ki vehet részt benne?

A Promóció időtartama alatt érvényesen beküldött összes Pályázat közül a Szervező 2019. június

27. napján 11:00-kor, Közjegyző jelenlétében a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi

sorsolással sorsolja ki a fődíj nyeremények nyerteseit.

A fődíj sorsolásán részt vesz minden, a Játékban legalább egy érvényes pályázatot feltöltő Játékos.

13. Ha napi ajándékot nyertem, még megnyerhetem az általam választott fődíjat is?

Igen, a fődíjért minden érvényes, feltöltött pályázat versenyben van.

14. Hányszor nyerhetek a promóció alatt?

Egy Játékos korlátlan számú kedvezményt vehet igénybe, tovább 1 db nyerő időpontos nyereményt 

és 1 db Fődíjat jogosult nyerni. 

15. Mikor kapom meg a nyereményemet?

A nyereményedet a sikeres adategyeztetést követően legkésőbb 90 napon belül kapod meg.



16. Milyen úton kapom meg a nyereményemet?

A nyereményeket sikeres adategyeztetés és pályázatellenőrzés után postázzuk az általad 

megadott

magyarországi címre, ezért kérjük, a blokkot minden esetben őrizd meg a promóció végéig!

17. Milyen adatokat kell megadnom a regisztráció során?

Ahhoz, hogy regisztrálhass www.nyerjanestlevel.hu oldalon, meg kell adnod a nevedet, e-mail 

címedet a születési

dátumodat,  és nyilatkoznod kell, hogy elmúltál 18 éves.

Amennyiben nyertél továbbá meg kell adnod a telefonszámod és a postacímed, hogy a 

nyereményed kézbesíteni tudjuk. 

18. Hogyan juthatok Nestlé plüssfigurához?

Azon Játékosok, akik a promóció ideje alatt az INTERSPAR üzletekben egyidejűleg 5000 Ft felett 

vásárolnak a promócióban résztvevő Nestlé termékeket, azonnali ajándék átvételére jogosultak az 

üzletekben kihelyezett displayeken elhelyezett kb. 20 cm magas plüss figurákból. 

A plüssfigurák vegyes eloszlásban érhetőek el: 

1100 db Nesquik Nyuszi

1100 db Boci Tehén

1000 db Félix Cica

800 db Maggi Csibe

A plüss figurák kizárólag az INTERSPAR üzletekben és a készlet erejéig érhetőek el. Szervező az 

üzletekben való eloszlásért vagy esetleges készlethiányért felelősséget nem vállal. 

A plüssfigurák a promóció ideje alatt a készlet erejéig meg is vásárolhatóak az INTERSPAR 

üzletekben. 

19. Hol tudom feltenni további kérdéseimet?

Kérdéseidet az info@hu.nestle.com e-mail címen, vagy a +36 80 442 881-es, ingyenesen hívható

telefonszámon teheted fel.


