
A Kelet-Alfi-Ker Kft „Az ALFI húsvéti nyuszija!” elnevezésű promóciójának leírása és részvételi 

feltételei. 

JÁTÉKSZABÁLYZAT 

A Kelet-Alfi-Ker Kft 2019.04.04.-2019.04.07. között tartandó 

„Az ALFI húsvéti nyuszija!”elnevezésű promóciójának 

leírása és részvételi feltételei. 
1. A játék szervezője: 

„Az ALFI húsvéti nyuszija!”elnevezésű promóció szervezője a Kelet-Alfi-Ker Kft. (4400, Nyíregyháza, Debreceni út 99. 

továbbiakban: „Szervező”). 

2. Promóciós mechanizmus: 

2019.04.04-2019.04.07 között nyereményjátékot hirdetünk, melynek lényege, hogy vásároljon az ALFI bármelyik REÁL és 

Reálpont üzletében legalább 2000 Ft értékben, válaszoljon helyesen az alábbi kérdésre: Melyik franchise hálózat tagja az ALFI? 

és nyerje meg értékes húsvéti ajándékcsomagjaink egyikét. A promóció ideje alatt a vásárlást igazoló blokkra írja rá a feltett 

kérdésre adott helyes választ, olvashatóan nevét, telefonszámát és dobja be blokkját az üzletben kihelyezett promóciós 

gyűjtődobozba. A promóció ideje alatt 2019.04.04-2019.04.07 minden vásárló akár több blokkal is játszhat, így megnövelve 

nyerési esélyét. A nyeremény boltonként 3 értékes húsvéti ajándékcsomag. A nyerteseket telefonon értesítjük a sorsolást 

követően 2019.04.09-2019.04.12 között. A nyeremények átvételi ideje 2019.04.13-2019.04.18 között a játékban való 

részvétel helyén. 

3. A játékban való részvétel feltételei: 

A Kelet-Alfi-Ker Kft „Az ALFI húsvéti nyuszija!” nyereményjátékában (továbbiakban „Játék”) részt vehet minden, az illetékes 

magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosítóval, Magyarország területén állandó lakcímmel rendelkező, illetve 18 

évet betöltött természetes személy, aki a Játék időtartama alatt a www.alfi.hu weboldalon a játékszabályzatot 

(„Játékszabályzat”) a játékban való részvétellel egyidejűleg elfogadja. 

4. Kizárások: 

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottja, valamint ezen 

személyek közeli hozzátartozói, a szerződés megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában 

közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek közeli 

hozzátartozói. 

5. Nyeremény: 

ALFI üzletenként 3 értékes ajándékcsomag, mely 19 db terméket tartalmaz 9948 Ft értékben. Vagyis összesen 48db 

ajándékcsomag kerül kisorsolásra.  

6. Érvénytelen pályázat: 

A játékban érvénytelennek minősül minden részvétel és kizárásra kerül minden játékos, amely/aki a jelen játékszabályzatban 

foglalt részvételi feltételnek nem tesz eleget, valamint a meghatározott promóciós mechanizmusnak és részvételi feltételnek 

nem felel meg. 

7. A játék időtartama: 

 

2019.04.04-2019.04.07-ig tart. 

 

8. A sorsolás menete: 

A promóció befejezését követően a zárt gyűjtődobozok bekerülnek a cég központjába, cím: 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 

99.sz., ahol az úrnába helyezett nyugták közül véletlenszerűen kisorsolásra kerül üzletenként 3 db nyertes. A játékos akkor 

válik jogosulttá a nyereményre, amennyiben, maradéktalanul teljesítette a 2. pontban leírt promóciós mechanizmust. Abban 

az esetben, ha ez nem teljesül pótnyertes kerül kisorsolásra, ebben az esetben is teljesülnie kell a 2. pontban leírt promóciós 

mechanizmusnak. 

 

 



9. A nyeremény átvételének feltételei: 

A nyertesekkel való telefonos egyeztetést követően a nyeremény átvehető (személyi azonosítást követően) abban az ALFI 

üzletben, ahol a blokkot a gyűjtő dobozba a játékos bedobta. A nyeremény átvételére 2019.04.13-2019.04.18-ig van 

lehetőség. A nyeremény nem kerül átadásra amennyiben a játékszabályzatban leírt feltételeknek maradéktalanul nem tesz 

eleget a vásárló. 

10. A nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések: 

A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes 

játékost terhelik. 

11. Adatkezelés: 

A Játékos hozzájárul, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező a játék lebonyolítása céljából felhasználják és 

kezelik. 

A promócióban részt vevő személy, az általa közölt tartalom megadásával elismeri és elfogadja, hogy a promóció során 

történő adatkezelés célját megértette. 

A Szervező a személyes adatokat, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény rendelkezéseinek megfelelően bizalmasan kezeli. 

Az adatszolgáltatás önkéntes, Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. 

A Szervező a személyes adatokat kizárólag ennek a nyereményjátéknak a lebonyolítására használja fel, és csak a nyertesek 

adatait veszi (név, cím, telefonszám) nyilvántartásba. 

A játékosok személyes adatait a Szervező, továbbiakban harmadik személyeknek nem adhatja tovább. A pályázó tudomásul 

veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését és feldolgozását a Szervező végzi.  

12. Felelősség kizárása: 

A promóció szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a 

promócióhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítését. 

Amennyiben a játékos jogosulatlanul nevez bármilyen tartalmat, a Szervező kizárja a promócióból. Szervező, illetve a Szervező 

megbízottja nem vállal semmilyen felelősséget a jogosulatlanul nevezett tartalmakért, tévesen megadott adatokért. A 

nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok magatartásáért a szervezők semmilyen formában nem felelnek. Szervező 

fenntartja a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás 

nélkül moderálják. A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott 

következményekért. 

A szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért. 

A játékosok pályázatuk leadásával a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják. 

A szervező fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a 

nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse. 

A nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a 

Kelet-Alfi-Ker Kft marketing osztálya nyújt felvilágosítást a 06-42-501-220 telefonszámon. A promócióban való részvétel 

önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvétel a jelen hivatalos 

szabályzat és Adatvédelmi nyilatkozat automatikus elfogadását jelenti. 

13. Promócióban résztvevő ALFI üzletek listája: 

 

Szabolcs- Szatmár-Bereg megye: 

 

Nyíregyházi üzleteink: 

Gólya ABC, Pazonyi tér 9. 

Sárga Dombház Diszkont, Kossuth út 8/a. 

Szarvas ABC, Kígyó út 1. 



Szinbád Diszkont, Petőfi út 18. 

Zöld Elefánt, Északi krt. 1. 

 

Mátészalkai Üzletek: 

Delikátesz ABC, Kölcsey út 17. 

Kalmár ABC, Jármi út 6. 

 

Kisvárdai üzlet: 

Piac ABC, Szabolcsvezér út 41. 

 

Tiszalöki üzlet: 

Tiszalöki ABC, Kossuth út 52. 

 

Nyírbélteki üzlet: 

Bélteki ABC, Ady E. út 2. 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: 

 

Miskolci üzletek: 

Árpád ABC, Árpád út 2. 

Corvin ABC, Corvin út 11. 

Mátyás ABC, Mátyás K. út 19. 

Újgyőri ABC, Andrássy Gyula út 49. 

 

Kazincbarcikai üzlet: 

Barcika ABC, Mátyás K. út 2 

 

Tiszaújvárosi üzlet: 

Rózsa ABC, Bethlen G. út 8. 

 

 

 

Nyíregyháza, 2019. március 29. 

Kelet-Alfi-Ker Kft 


