„Óriási Neckermann szülinapi nyereményjáték” c. nyereményjáték
RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT
I.
NYEREMÉNYJÁTÉK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA:
2012. november 15. és 2013. május 31. között nyereményjátékot hirdet a szervező „Óriási Neckermann szülinapi
nyereményjáték” címmel (a továbbiakban: „Nyereményjáték”)
1. A nyereményjátékban minden olyan Neckermann utazási szerződés részt vesz, amely együttesen megfelel az alábbi
feltételeknek:
1.1. az utazási szerződés megkötésének dátuma: 2012. november 15. és 2013. május 31. közé esik
1.2. az utazási szerződés bármilyen 2013 nyári Neckermann külföldi, vagy belföldi csomagtúrára szól a Neckermann
magyar nyelvű kiadványainak kínálatából.
2. Minden utazási szerződés egy jelentkezésnek számít és csak egyszer vesz részt a nyereményjátékban.
3. Nyeremények:
3.1. A nyereményjáték előre meghatározott sorsolási periódusokban szerveződik. Minden, az adott sorsolási periódusban
megkötött utazási szerződés csak és kizárólag az adott sorsolási periódus sorsolásában vesz részt.
3.2. Minden sorsolási periódusban különböző nyereményeket lehet nyerni. A sorsolási periódusonkénti nyeremények
felsorolását az 1. számú mellékletben részletezzük. A nyeremények készpénzre, másik nyereményre vagy egyéb
szolgáltatásra nem válthatók át és felhasználási idejük nem módosítható. A nyeremények nem átruházhatók.
3.3. A nyeremények sorsolására sorsolási periódusonként, az adott sorsolási periódust követő hónapban kerül sor. A
sorsolások pontos időpontját a II./1.1.6 pontban részletezzük. A sorsolások helyszíne minden sorsolási periódus
esetében a Neckermann központi irodája, 1118 Budapest Dayka Gábor u. 5.
II.
RÉSZLETES RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT
1.

A Nyereményjátékkal kapcsolatos adatok:
1.1. A Nyereményjáték szervezője: N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. (székhely: 1118 Budapest, Dayka Gábor
u. 5.) a továbbiakban: „Szervező”).
1.2. A Nyereményjáték megnevezése: „Óriási Neckermann szülinapi nyereményjáték”
1.3. Nyereményjáték meghirdetési helye: www.neckermann.hu honlap, Neckermann utazási kiadványok.
1.4. A Nyereményjáték ideje: 2012. november 15. - 2013. május 31.
1.5. A nyereményjáték sorsolási periódusai:
1.5.1. 1. sorsolási periódus: 2012. november 15. 0.00 óra – 2013. december 31. 23.59 óra
1.5.2. 2. sorsolási periódus: 2013. január 1. 0.00 óra – 2013. január 31. 23.59 óra
1.5.3. 3. sorsolási periódus: 2013. február 1. 0.00 óra – 2013. február 28. 23.59 óra
1.5.4. 4. sorsolási periódus: 2013. március 1. 0.00 óra – 2013. március 31. 23.59 óra
1.5.5. 5. sorsolási periódus: 2013. április 1. 0.00 óra – 2013. április 30. 23.59 óra
1.5.6. 6. sorsolási periódus: 2013. május 1. 0.00 óra – 2013. május 31. 23.59 óra
1.6. A nyereményjáték sorsolási időpontjai:
1.6.1. 1. sorsolási periódus: 2013. január 15. 11.00 óra
1.6.2. 2. sorsolási periódus: 2013. február 12. 11.00 óra
1.6.3. 3. sorsolási periódus: 2013. március 12. 11.00 óra
1.6.4. 4. sorsolási periódus: 2013. április 16. 11.00 óra
1.6.5. 5. sorsolási periódus: 2013. május 14. 11.00 óra
1.6.6. 6. sorsolási periódus: 2013. június 11. 11.00 óra
1.7. A sorsolások helyszíne a Neckermann központi irodája, 1118 Budapest, Dayka G. u. 5.
1.8. .Szervező minden nyereményre 1 db nyertest sorsol ki.

2.

Részvételi feltételek:
A jelen Nyereményjátékban kizárólag azok az utazási szerződések (a továbbiakban: „Jelentkező”) vehetnek részt,
amelyek együttesen megfelelnek az alábbi feltételek mindegyikének:
2.1. Az utazási szerződés megkötésének időpontja beleesik valamelyik sorsolási periódus időtartamába
2.2. Az utazási szerződés a Neckermann valamely 2013 nyári magyar kiadványának kínálatának külföldi, vagy belföldi
csomagtúrájára vonatkozik.
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2.3. Minden jelentkező csak egyszer jelentkezhet!
2.4. A Jelentkező utazási szerződés által tartalmazott utasok listáján nem szerepelhet a N-U-R Neckermann-utazás
Szolgáltató Kft. tulajdonosa, vezető tisztségviselője, felügyelő bizottságának tagja, munkavállalója, valamint az itt
felsorolt személyek Ptk. 685.§ b) pontjában meghatározott hozzátartozója. A felsorolt személyek a
Nyereményjátékból ki vannak zárva.
2.5. A Jelentkező az utazási szerződés megkötésével elfogadja a jelen Részvételi szabályzatot és kifejezi a
Nyereményjátékban való részvételre irányuló szándékát.
2.6. Azon Jelentkezők, akik a fenti részvételi feltételek bármelyikének nem felelnek meg, nem vehetnek részt a
Nyereményjátékban. Ugyanakkor Szervezőnek nem kötelessége vizsgálni, hogy a Jelentkezők megfelelnek-e a fenti
részvételi feltételeknek, és a Jelentkezők az ellenőrzés elmaradása miatt semmiféle igénnyel (különösen kártérítési
vagy költségtérítési igénnyel) a Szervezővel szemben nem léphetnek fel.
3.

Nyertes meghatározása és a nyertes kihirdetése és a Nyeremény átvétele:
3.1. Nyertes meghatározása: A Nyertes az adott sorsolási perióduson belül kötött összes, a nyereményjáték
szempontjából megfelelő Jelentkező (utazási szerződés) közül, az utazási szerződések egyedi foglalási száma (TN
szám, SB szám) alapján, számítógépes sorsolással kerül meghatározásra. A Szervező minden, az adott sorsolási
periódusban érvényes nyereményre 1 db. nyertest sorsol ki.
3.2. Sorsolási időpontok: A II./1.1.6. pontban meghatározott időpontokban történnek.
3.3. A Nyertes neve a www.neckermann.hu oldalon kerülhet közzétételre, melyhez a Nyertes a játékban való részvétellel
előzetesen és kifejezetten hozzájárul.
3.4. A nyertes köteles a Szervezővel minden tekintetben együttműködni annak érdekében, hogy a Nyereményt igénybe
tudja venni.
3.5. Szervező a nyertes utazási szerződéshez tartozó megrendelő, vagy fő utast a sorsolást követően haladéktalanul, de
legkésőbb tizenöt (15) napon belül TELEFONON vagy E-MAILBEN értesíti. A telefonos értesítést a Szervező 2
alkalommal kísérli meg, az e-mailes értesítést pedig 1 alkalommal. Amennyiben egyik alkalommal sem sikerült
értesítenie a nyertest, akkor a nyertes elesik a nyereményre való jogosultságától és ezt követően semmilyen
nyereményre nem jogosult. A Nyertes köteles az értesítést követően haladéktalanul, de legkésőbb harminc (30)
napon belül e-mailben értesíteni a Szervezőt, hogy az 1. számú mellékletben, az adott nyereményre vonatkozó
időtartamban igénybe tudja-e venni a nyereményt vagy sem. Amennyiben a nyertes az értesítést követő harminc (30)
napon belül írásban (postai levélben vagy e-mailben) nem igazolja vissza a Szervezőnek a nyeremény
igénybevételének időpontját, akkor a nyertesnek a Nyeremény igénybevételére vonatkozó joga megszűnik. Szervező
nem tartozik felelősséggel azért, ha a Nyertes az utazási szerződésben megadott telefonszámon és e-mail címen
bármely okból nem elérhető vagy és nem válaszol a Szervezőnek a megjelölt határidőben. A nyeremény
átvételére/igénybe vételére jogosító vouchert a nyertes személyesen a Szervező székhelyén, vagy postai úton, vagy
e-mailben elektronikus úton veheti át a lehetőségektől függően.
3.6. A nyereményekkel kapcsolatos közterheket a hatályos személyi jövedelemadó és járuléktörvények alapján a
Szervező fizeti meg, amennyiben az ehhez szükséges adatokat a nyertes a Szervező részére megadja. A nyeremény
átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának
helyszínére történő utazási költség) a nyertest terhelik.

4.

Adatkezelés:
4.1. A Játék során megadott személyes adatok kezelését a N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. mint adatkezelő
végzi. A Játékosok a Játékban történő részvétellel tudomásul veszik, hogy a Szervező nem vizsgálja, hogy a Játékos
a Játék során megadott személyes adataikat (pl.: e-mail cím) jogszerűen adták-e meg. A személyes adatok
jogosulatlan megadásával kapcsolatos mindennemű felelősség a Játékost terheli.
4.2. A Nyereményjáték résztvevői a Játékba történő önkéntes részvétellel tudomásul veszik és kifejezetten elfogadják,
hogy a megadott e-mail címre és mobiltelefonszámra a N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. időről időre
tájékoztassa őket aktuális akcióiról és nyereményjátékairól. A Jelentkező által önkéntesen megadott személyes
adatokat a N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. (székhely: 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 5.) kizárólag
véleménykérésre, illetve az akcióról, nyereményjátékokról történő értesítés céljára használja fel. Az adatkezelés
időben nem korlátozott.
4.3. A Nyereményjátékban résztvevők bármikor jogosultak tájékoztatást kérni személyes adataik kezelésének módjáról,
továbbá bármikor kérhetik azok helyesbítését, vagy törlését. A résztvevőknek a személyes adatainak kezelésével
kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogukban áll bírósághoz fordulni. A N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató
Kft. adatvédelmi nyilvántartási száma: 012520000.
4.4. Abban az esetben, ha a Nyereményjátékban résztvevő - az előző bekezdésben írtak szerint - kéri a személyes adatai
törlését, úgy a törléssel egyidejűleg az ő jelen Játékban való részvétele automatikusan megszűnik.
4.5. A N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft.-nek, mint a személyes adatok kezelőjének a teljes és részletes
adatgyűjtésre és adatkezelésre vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési szabályzata a www.neckermann.hu
weboldalon található.
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4.6. A Jelentkező a Játékban való részvétellel feltétel nélküli hozzájárulását adja továbbá ahhoz, hogy nyertessége esetén
nevét a Szervező nyilvánosságra hozza, valamint ingyenesen hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Nyeremény
átadásáról Szervező kép- és/vagy hangfelvételt készítsen, és hogy ezen felvétel egészét vagy egy részét, akár
átdolgozva is a Szervező reklám-promóciós célokból területi, idő- és alkalombeli és darabszámbeli korlátozás
nélkül, bármilyen formában (televízió, rádió, internet, nyomtatott forma stb.) nyilvánosságra hozza. Ezen
adatkezelésekre egyebekben a fenti 4.1. pontban hivatkozott adatkezelési tájékoztató és hozzájárulás rendelkezései
alkalmazandók.
5.

Egyéb
5.1. A jelen Nyereményjáték nem minősül engedély- vagy bejelentés-köteles szerencsejátéknak.
5.2. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Nyereményjátékot akár a Játék időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely
Játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül
fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el, továbbá
előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén. A jelen Nyereményjáték szabályzat módosításait,
illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a
www.neckermann.hu weboldalán. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
5.3. A Játékos a Játékban történő részvétellel megerősíti, hogy a jelen Részvételi szabályzatban és a N-U-R
Neckermann-utazás Szolgáltató Kft.-nek a www.neckermann.hu oldalon található adatvédelmi és adatkezelési
szabályzatában foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja.
Budapest, 2012. november 9.
N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft.
Szervező
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1. számú melléklet: Nyeremények
sorsolási periódus (2012. november 15. – december 31.) nyereményei
Abacus Hotel Herceghalom
1 db luxus wellness hétvége: 2 fő részére, 2 éjszakára teljes panziós ellátással a herceghalmi, négycsillagos Abacus Business&Wellness Hotel
Superior-ban. Igénybe vehető a szabad helyek függvényében 2013.12.27-ig, kivéve a kiemelt időszakokban. A nyeremény nem tartalmazza az
utazás költségét.
Belenus Hotel Zalakaros
1 db pihenés egy "isteni helyen": 2 éjszakás üdülést a Belenus Thermalhotel***superior-ban Zalakaroson 2 fő részére félpanziós ellátással,
wellness és teniszpálya használattal. Igénybe vehető a szabad helyek függvényében 2013.01.02. és 2014.04.25. között, kivéve főszezonban és a
kiemelt időszakokban. A nyeremény nem tartalmazza az utazás költségét.
Hotel Karos Spa Zalakaros
1 db 2 éjszakás üdülés 2 felnőtt részére félpanziós ellátással, büféreggelivel és büfévacsorával tágas Spa Superior kétágyas szobában, kültéri
medencék, beltéri élmény- és úszómedencék, gyermekmedencék, termálmedencék, jacuzzi, örvényfürdő, bioszauna, finn szaunák, gőzfürdő,
jégbarlang és fitneszterem, fürdőköpeny használattal. Kivéve a kiemelt időszakokban. A nyeremény nem tartalmazza az utazás költségét.
2 db OLYMPUS Tough TG-320 vízálló, ütésálló, fagyálló digitális fényképezőgép.
1 db Agip autóápolási csomag: 5*-os gépi mosás és egy 5l-es i-Sint 10W 40 típusú motorolaj. Igénybe vehető a 2. mellékletben megadott Agip
benzinkutakon.
Danubius Health Spa Resort Bük
1 db 2 éjszakás szállás 2 fő részére all Inclusive ellátással, wellness használattal. Igénybe vehető a szabad helyek függvényében 2013. december
31-ig, kivéve a kiemelt időszakokban. A nyeremény nem tartalmazza az utazás költségét és az idegenforgalmi adót.
Danubius Wellness csomag
1 db Danubius Wellness csomag (tusfürdő+testápoló+sampon+balzsam + törülköző).
Népszabadság előfizetés
3 db Népszabadság előfizetés 3 hónap időtartamra.
Hotel Eger&Park
1 db 2 éjszakás szállás 2 fő részére félpanziós ellátással a Hotel Eger & Park szállodában wellness szolgáltatásokkal. Igénybe vehető a szabad
helyek függvényében 2013.12.23-ig, kivéve a kiemelt időszakokban. A nyeremény nem tartalmazza az utazás költségét.
Aphrodite**** Hotel Venus*** Zalakaros
1 db utalvány 2 fő részére squash+zumba+masszázs+kerékpár kölcsönzés + 10.000 Ft szállás kupon + 10.000 Ft wellness kupon a Hotel
Aphrodite****-Venus Zalakarosban. Igénybe vehető a szabad helyek függvényében 2013.12.31-ig kivéve a kiemelt időszakokban. A nyeremény
nem tartalmazza az utazás költségét.
2. sorsolási periódus (2013. január 1. – január 31.) nyereményei
Abacus Hotel Herceghalom
1 db Sunday Bruch&Wellness 2 fő részére a herceghalmi, négycsillagos Abacus Business&Wellness Hotel Superior-ban. Igénybe vehető a szabad
helyek függvényében 2013.12.31-ig kivéve a kiemelt időszakokat. A nyeremény nem tartalmazza az utazás költségét.
Belenus Hotel Zalakaros
1 db pihenés egy "isteni helyen": 2 éjszakás üdülést a Belenus Thermalhotel***superior-ban Zalakaroson 2 fő részére félpanziós ellátással,
wellness és teniszpálya használattal. Igénybe vehető a szabad helyek függvényében 2013.01.02. és 2014.04.25. között, kivéve főszezonban és a
kiemelt időszakokban. A nyeremény nem tartalmazza az utazás költségét.
Hotel Silver Hajdúszoboszló
1 db 2 fő részére szóló 2 éjszakás kikapcsolódás félpanziós ellátással, üdvözlőital, valamint a wellness részleg korlátlan használatával. Igénybe
vehető a szabad helyek függvényében 2013.12.31-ig, kivéve a kiemelt időszakokat. A nyeremény nem tartalmazza az utazás költségét.
2 db OLYMPUS Tough TG-320 vízálló, ütésálló, fagyálló digitális fényképezőgép.
1 db Agip autóápolási csomag: 5*-os gépi mosás és egy 5l-es i-Sint 10W 40 típusú motorolaj. Igénybe vehető a 2. mellékletben megadott Agip
benzinkutakon.
Danubius Health Spa Resort Aqua Hévíz
1 db 2 éjszakás szállás 2 fő részére all Inclusive ellátással, wellness használattal. Igénybe vehető a szabad helyek függvényében 2013. december
31-ig, kivéve a kiemelt időszakokban. A nyeremény nem tartalmazza az utazás költségét és az idegenforgalmi adót.
Danubius Wellness csomag
1 db Danubius Wellness csomag (tusfürdő+testápoló+sampon+balzsam + törülköző).
Blikk - Ringier
5 db - egy hónapos (heti 6 napos) Blikk előfizetés.
H10 Hotels
1 db 7 éjszakás szállás csomag a H10 Tindaya szállodában, Fuerteventuran, a Kanári-szigeteken 2 fő részére, félpanziós ellátással a 2013-as nyári
szezonban, a szabad helyek függvényében, kivéve a kiemelt időszakokat. A csomag tartalmazza a szállást és az ellátást, nem tartalmazza az utazás,
transzfer, biztosítás költségét.
Aphrodite**** Hotel Venus*** Zalakaros
1 db belépő 2 fő részére a Hotel Aphrodite****-Venus*** saját Garaboncias farmjára egy disznóvágásra, előre egyeztetett időpontban. + 10.000 Ft
szállás kupon + 10.000 Ft wellness kupon a Hotel Aphrodite****-Venus Zalakarosban. Igénybe vehető 2013.11.09-ig a szabad helyek
függvényében, kivéve a kiemelt időszakokat. A nyeremény nem tartalmazza az utazás költségét.
3. sorsolási periódus (2013. február 1. – február 28.) nyereményei
Abacus Hotel Herceghalom
1 db családi wellness belépő 4 fő részére a herceghalmi, négycsillagos Abacus Business&Wellness Hotel Superior-ban. Igénybe vehető
2013.12.31-ig a szabad helyek függvényében. A nyeremény nem tartalmazza az utazás költségét.
Belenus Hotel Zalakaros
1 db pihenés egy "isteni helyen": 2 éjszakás üdülést a Belenus Thermalhotel***superior-ban Zalakaroson 2 fő részére félpanziós ellátással,
wellness és teniszpálya használattal. Igénybe vehető a szabad helyek függvényében 2013.01.02. és 2014.04.25. között, kivéve főszezonban és a
kiemelt időszakokban. A nyeremény nem tartalmazza az utazás költségét.
2 db OLYMPUS Tough TG-320 vízálló, ütésálló, fagyálló digitális fényképezőgép.
1 db Agip autóápolási csomag: 5*-os gépi mosás és egy 5l-es i-Sint 10W 40 típusú motorolaj. Igénybe vehető a 2. mellékletben megadott Agip
benzinkutakon.
Danubius Health Spa Resort Sárvár
1 db 2 éjszakás szállás 2 fő részére félpanziós ellátással a Danubius Health Spa Resort Sárvárban. Igénybe vehető a szabad helyek függvényében
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2013.12.31-ig kivéve a kiemelt időszakokat. A nyeremény nem tartalmazza az utazás költségét és az idegenforgalmi adót.
Danubius Wellness csomag
1 db Danubius Wellness csomag (tusfürdő+testápoló+sampon+balzsam + törülköző)
Ferencvárosi Torna Club
5 db páros belépő az FTC női kézilabdacsapatának hazai bajnoki mérkőzésére. A kiválasztott meccs előtt 5 munkanappal mindenképpen egyeztetés
szükséges.
Hotel Sopron
1 db 2 éjszakás kikapcsolódás 2 felnőtt és egy 12 év alatti gyermek részére svédasztalos reggelivel felújított Premium kétágyas szobában néhány
lépésre Sopron belvárosától, a 4*-os Hotel Sopronban. Igénybe vehető a szabad helyek függvényében 2013.12.31-ig kivéve a kiemelt időszakokat.
A nyeremény nem tartalmazza az utazás költségét.
Hotel Aphrodite****-Venus*** Zalakaros
1 db belépő 2 fő részére a Hotel Aphrodite****-Venus*** Garaboncias farmjára egy disznóvágásra, előre egyeztetett időpontban. + 10.000 Ft
szállás kupon + 10.000 Ft wellness kupon a Hotel Aphrodite****-Venus Zalakarosban. Igénybe vehető 2013.11.09-ig a szabad helyek
függvényében, kivéve a kiemelt időszakokat. A nyeremény nem tartalmazza az utazás költségét.
Thermal Hotel Visegrád****superior
1 db 2 éjszakás szállás 2 fő részésre a Thermal Hotel Visegrád****superior szállodában félpanziós ellátással és wellness használattal. Igénybe
vehető a szabad helyek függvényében 2013.12.22-ig, kivéve a kiemelt időszakokat. A nyeremény nem tartalmazza az utazás költségét.
HVG előfizetés
3 db negyedéves HVG előfizetés
Business Extra előfizetés
3 db 1 éves Business Extra előfizetés
Pszichológia Extra előfizetés
3 db 1 éves Pszichológia Extra előfizetés
Yacht Magazin előfizetés
3 db 1 éves Yacht Magazin előfizetés
Hotel Karos Spa Zalakaros
1 db 2 éjszakás üdülés 2 felnőtt részére félpanziós ellátással, büféreggelivel és büfévacsorával tágas Spa Superior kétágyas szobában, kültéri
medencék, beltéri élmény- és úszómedencék, gyermekmedencék, termálmedencék, jacuzzi, örvényfürdő, bioszauna, finn szaunák, gőzfürdő,
jégbarlang és fitneszterem, fürdőköpeny használattal. Kivéve a kiemelt időszakokban. A nyeremény nem tartalmazza az utazás költségét.
4. sorsolási periódus (2013. március 1. – március 31.) nyereményei
Abacus Hotel Herceghalom
1 db családi wellness belépő 4 fő részére a herceghalmi, négycsillagos Abacus Business&Wellness Hotel Superior-ban. Igénybe vehető
2013.12.31-ig a szabad helyek függvényében. A nyeremény nem tartalmazza az utazás költségét.
Belenus Hotel Zalakaros
1 db pihenés egy "isteni helyen": 2 éjszakás üdülést a Belenus Thermalhotel***superior-ban Zalakaroson 2 fő részére félpanziós ellátással,
wellness és teniszpálya használattal. Igénybe vehető a szabad helyek függvényében 2013.01.02. és 2014.04.25. között, kivéve főszezonban és a
kiemelt időszakokban. A nyeremény nem tartalmazza az utazás költségét.
Hotel Silver Hajdúszoboszló
1 db 2 fő részére szóló 2 éjszakás kikapcsolódás félpanziós ellátással, üdvözlőital, valamint a wellness részleg korlátlan használatával. Igénybe
vehető a szabad helyek függvényében 2013.12.31-ig, kivéve a kiemelt időszakokat. A nyeremény nem tartalmazza az utazás költségét.
2 db OLYMPUS Tough TG-320 vízálló, ütésálló, fagyálló digitális fényképezőgép
1 db Agip autóápolási csomag: 5*-os gépi mosás és egy 5l-es i-Sint 10W 40 típusú motorolaj. Igénybe vehető a 2. mellékletben megadott Agip
benzinkutakon.
Danubius Hotel Palatinus City Center Pécs
1 db 2 éjszakás szállás 2 fő részére félpanziós ellátással a pécsi Danubius Hotel Palatinus City Centerben. Igénybe vehető a szabad helyek
függvényében 2013.12.31-ig, kivéve a kiemelt időszakokat. A nyeremény nem tartalmazza az utazás költségét és az idegenforgalmi adót.
Danubius Wellness csomag
1 db Danubius Wellness csomag (tusfürdő+testápoló+sampon+balzsam + törülköző)
Blikk - Ringier
5 db egy hónapos (heti 6 napos) Blikk előfizetés
Paloma Oceana Resort, Side, Törökország
1 db 7 éjszakás szállás csomag a Paloma Oceana Resort***** szállodában 2 fő részére, all inclusive ellátással a 2013-as nyári szezonban, a szabad
helyek függvényében, kivéve a kiemelt időszakokat. A csomag tartalmazza a szállást és az ellátást, nem tartalmazza az utazás, transzfer, biztosítás
költségét.
Hotel Narád&Park, Mátraszentimre
1 db 2 éj szállás 2 fő részére félpanziós ellátással a Hotel Narád & Park Wellness és Konferenciaszállodában wellness és fitness terem használattal.
Igénybe vehető a szabad helyek függvényében 2013.12.23-ig, kivéve a kiemelt időszakokban. A nyeremény nem tartalmazza az utazás költségét.
Aphrodite**** Hotel Venus*** Zalakaros
1 db 2 fős Echos szekeres farmlátogatás a Hotel Aphrodite-Venus Garabonciás farmjára, mangalicazsíros kenyérrel, zalai tájjellegű fröccsel és
állatsimogatással. Igénybe vehető 2013.11.09-ig a szabad helyek függvényében, előzetes időpontegyeztetéssel. + 10.000 Ft szállás kupon + 10.000
Ft wellness kupon a Hotel Aphrodite****-Venus Zalakarosban. A nyeremény nem tartalmazza az utazás költségét.
Hotel Jacaranda
1 db 7 éjszakás szállás csomag A Hotel Jacaranda**** szállodában 2 fő részére, félpanziós ellátással a 2013-as nyári szezonban, a szabad helyek
függvényében, kivéve a kiemelt időszakokat. A csomag tartalmazza a szállást és az ellátást, nem tartalmazza az utazás, transzfer, biztosítás
költségét.
5. sorsolási periódus (2013. április 1. – április 30.) nyereményei
Abacus Hotel Herceghalom
1 db Sunday Bruch&Wellness 2 fő részére a herceghalmi, négycsillagos Abacus Business&Wellness Hotel Superior-ban. Igénybe vehető a szabad
helyek függvényében 2013.12.31-ig kivéve a kiemelt időszakokat. A nyeremény nem tartalmazza az utazás költségét.
Belenus Hotel Zalakaros
1 db pihenés egy "isteni helyen": 2 éjszakás üdülést a Belenus Thermalhotel***superior-ban Zalakaroson 2 fő részére félpanziós ellátással,
wellness és teniszpálya használattal. Igénybe vehető a szabad helyek függvényében 2013.01.02. és 2014.04.25. között, kivéve főszezonban és a
kiemelt időszakokban. A nyeremény nem tartalmazza az utazás költségét.
Lifestyle Hotel Mátra, Mátraháza
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1 db 2 felnőtt és 2 gyermek részére szóló, 2 éjszakás szállás félpanzióval a LIFESTYLE HOTEL MÁTRA****superiorban, Magyarország első
hegyvidéki életmódszállodájában. Igénybe vehető a szabad helyek függvényében 2013.12.31-ig kivéve a kiemelt időszakokat. A nyeremény nem
tartalmazza az utazás költségét.
2 db - OLYMPUS Tough TG-320 vízálló, ütésálló, fagyálló digitális fényképezőgép
1 db Agip autóápolási csomag: 5*-os gépi mosás és egy 5l-es i-Sint 10W 40 típusú motorolaj. Igénybe vehető a 2. mellékletben megadott Agip
benzinkutakon.
Danubius Hotel Lövér Sopron
1 db 2 éjszaka szállás 2 fő részére félpanziós ellátással a pécsi Danubius Hotel Lövérben. Igénybe vehető a szabad helyek függvényében
2013.12.31-ig, kivéve a kiemelt időszakokat. A nyeremény nem tartalmazza az utazás költségét és az idegenforgalmi adót.
Danubius Wellness csomag
1 db Danubius Wellness csomag (tusfürdő+testápoló+sampon+balzsam + törülköző)
Ferencvárosi Torna Club
5 db páros belépő az FTC női kézilabdacsapatának hazai bajnoki mérkőzésére. A kiválasztott meccs előtt 5 munkanappal mindenképpen egyeztetés
szükséges.
Hotel Novotel Szeged
1db 2 éjszakás szállás 2 fő részére reggelivel. Igénybe vehető a szabad helyek függvényében 2013.12.31-ig, kivéve a kiemelt időszakokat. A
nyeremény nem tartalmazza az utazás költségét.
SVÁJC
1 db 3 éjszaká szállás 2 fő részére reggelivel az Amron Hotel Flora**** szállodában, superior kétágyas szobában svédasztalos reggelivel + 2 db
Economy Class repülőjegy Budapest-Zürich-Budapest útvonalon + 2 főre szóló Swiss Transfer Ticket (retour jegy a svájci közösségi közlekedésre
a svájci országhatár, illetve reptér és Luzern között). A nyeremény nem tartalmazza a reptéri illetéket és a biztosítást. Igényve vehető a szabad
helyek függvényében 2013.10.31-ig.
HVG előfizetés
3 db negyedéves HVG előfizetés
Business Extra előfizetés
3 db 1 éves Business Extra előfizetés
Pszichológia Extra előfizetés
3 db 1 éves Pszichológia Extra előfizetés
Yacht Magazin előfizetés
3 db 1 éves Yacht Magazin előfizetés
Hotel JS Alcudi Mar
1 db 7 éjszakás szállás csomag A Hotel JS Alcudi Mar **** szállodában, Mallorcán, Spanyolországban 2 fő részére, kétágyas szobában félpanziós
ellátással a 2013-as, vagy 2014-es nyári szezonban, a szabad helyek függvényében, kivéve a kiemelt időszakokat. A csomag tartalmazza a szállást
és az ellátást, nem tartalmazza az utazás, transzfer, biztosítás költségét.
6. sorsolási periódus (2013. május 1. – május 31.) nyereményei
Abacus Hotel Herceghalom
1 db luxus wellness hétvége: 2 fő részére, 2 éjszakára teljes panziós ellátással a herceghalmi, négycsillagos Abacus Business&Wellness Hotel
Superior-ban. Igénybe vehető a szabad helyek függvényében 2013.12.27-ig, kivéve a kiemelt időszakokban. A nyeremény nem tartalmazza az
utazás költségét.
Hotel Silver Hajdúszoboszló
1 db. 2 fő részére szóló 2 éjszakás kikapcsolódás félpanziós ellátással, üdvözlőital, valamint a wellness részleg korlátlan használatával. Igénybe
vehető a szabad helyek függvényében 2013.12.31-ig, kivéve a kiemelt időszakokat. A nyeremény nem tartalmazza az utazás költségét.
1 db OLYMPUS Tough TG-320 vízálló, ütésálló, fagyálló digitális fényképezőgép
1 db Agip autóápolási csomag: 5*-os gépi mosás és egy 5l-es i-Sint 10W 40 típusú motorolaj. Igénybe vehető a 2. mellékletben megadott Agip
benzinkutakon.
Danubius Hotel Rába Győr
1 db 2 éjszaka szállás 2 fő részére félpanziós ellátással a pécsi Danubius Hotel Rábában. Igénybe vehető a szabad helyek függvényében
2013.12.31-ig, kivéve a kiemelt időszakokat. A nyeremény nem tartalmazza az utazás költségét és az idegenforgalmi adót.
Danubius Wellness csomag
1 db Danubius Wellness csomag (tusfürdő+testápoló+sampon+balzsam + törülköző)
Hyundai i40 teszthétvége + Danubius wellness csomag
1 db Hyundai i40 személygépkocsi tele tankkal és magyarországi autópályamatricával, budapesti átvétellel, egy 3 napos hétvégére + 2 fő részére 2
éjszaka szállás félpanzióval egy választás szerinti belföldi Danubius szállodában. Igénybe vehető a szabad helyek függvényében 2013.12.31-ig,
kivéve a kiemelt időszakokat.
Hotel Porto Santa Maria, Funchal, Madeira, Portugália
1 db 7 éjszakás szállás csomag a Porto Santa Maria szállodában 2 fő részére, reggelis ellátással a 2013-as nyári szezonban, a szabad helyek
függvényében, kivéve a kiemelt időszakokat. A csomag tartalmazza a szállást és az ellátást, nem tartalmazza az utazás, transzfer, biztosítás
költségét.
Thermal Park Egerszalók
1 db 2 éj szállás 2 fő részére félpanziós ellátással a Thermal Park Egerszalók szállodában, a fürdőház szolgáltatásainak korlátlan igénybevételével.
Igénybe vehető a szabad helyek függvényében 2013.12.31-ig, kivéve a kiemelt időszakokat. A nyeremény nem tartalmazza az utazás költségét.
Aphrodite**** Hotel Venus*** Zalakaros Garabonciás Történelmi Kalandpark, Zalakaros
5 db 2 fő számára szóló belépő a 2013. május 4-én nyitó Garabonciás Történelmi Kalandparkba előre egyeztetett időpontban. A nyeremény nem
tartalmazza az utazás költségét.
HVG előfizetés
3 db negyedéves HVG előfizetés
Business Extra előfizetés
3 db 1 éves Business Extra előfizetés
Pszichológia Extra előfizetés
3 db 1 éves Pszichológia Extra előfizetés
Yacht Magazin előfizetés
3 db 1 éves Yacht Magazin előfizetés
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2. számú melléklet: Agip benzinkutak, ahol beválthatja Agip autóápolási csomagját
Kút Cím
1031 Bp. Gémeskút u. 12.
1033 Budapest, Szentendrei út 100.
1044 Budapest, Váci út 82-92
1085 Budapest, Kerepesi út 5-7.
1101 Budapest, Könyves Kálmán krt. 41/c
1116 Budapest, Mezőkövesd út 1.
1118 Budapest, Budaörsi út 126.
1134. Bp., Váci út 19.
1147 Budapest, Csömöri út 27/a
1156 Budapest, Szentmihályi út
1193 Budapest, Üllői út 303.
1204 Pesterzsébet, Ady Endre út 67.
1211. Budapest, Szabadkikötő út 2
2040 Budaörs, Agip u.
2045. Törökbálint, Raktárvárosi u. 3.
2049 Diósd, Balatoni út 11.
2100 Gödöllő Dózsa Gy. Út (6948 hrsz.)
2120 Dunakeszi, M2 főút
2220 Vecsés
2837 Vértesszőlős Határ út 1-3
3300. Eger, Kistályai út 1/a.
3526. Miskolc, Boldva u. 2.
3533 Miskolc, Újgyőri főtér 3.
3533. Miskolc, Király u. 1/a.
4027 Debrecen, Kassai út 27.
4400 Nyíregyháza, László u.
4400 Nyíregyháza, Vasgyár u. 18.
5000. Szolnok, Tószegi út 18/a.
5600. Corvin u. 31.
6500. Baja, Dózsa György út 97.
6701 Szeged, Dorozsmai út 16.
6723 Szeged, Makkosházi krt. 6.
7135 Tolna-Mözs Béri B. Á. u. 4
8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út
8103 Várpalota,8-as út/ Szt.Imre út sarok
8200 Veszprém, Budapesti út 91.
8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 37.
9024 Győr, Szent Imre út 55.
9200. Mosonmagyaróvár, Királyhidai u. 51.
9700 Szombathely, Márkus Emília út
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