
Reál Hungária Élelmiszer Kft. „Minden 10. vásárló nyer” elnevezésű 
nyereményjátékának Részvételi és Játékszabályzata

1. A Reál  Hungária  Élelmiszer  Kft.  (továbbiakban:  Szervező)  által  szervezett  SMS alapú 
nyereményjátékban  részt  vehet  minden  magyar  állampolgár,  aki  a  játék  ideje  alatt 
bármely Reál Élelmiszer vagy ReálPONT üzletben legalább 3000 Ft. értékben vásárol.

A vásárlás pontos összegét (számokkal) a meghirdetett nem emeltdíjas 0630/5555-450-
es telefonszámra mobiltelefonról SMS-ben el kell  küldenie a vásárlást követő 24 órán 
belül, de legkésőbb május 31-én 24:00 óraig.

Csak  a  helyes  –  legalább  3000  Ft.  összeget  tartalmazó  –  SMS-ek  vesznek  részt  a 
játékban. Ha a játékos szerencsés pillanatban küldi be SMS-ét, és az övé a 10. érvényes  
SMS, akkor 1500 Ft. értékű Reál utalványt nyer.

2. A Játék időtartama 2011.  április  26-tól  május  31-ig  tart,  illetve ezen időszakon belül 
addig, amíg a teljes nyereményalap, azaz a 15 000 000 Ft. gazdára nem talál.

3. A Játékban kizárólag a Reál Élelmiszer és ReálPONT üzlethálózatból származó minimum 
3000 Ft. értékű vásárlásokkal lehet részt venni.

4. Minden vásárlás után csak egy SMS küldhető. A későbbi próbálkozások érvénytelennek 
számítanak. Amennyiben egy felhasználó egy napon ugyanazzal  a vásárlási  összeggel 
pályázik legalább 3 alkalommal, úgy kizárásra kerül a további játékból. 

5. Szervező csak a nyerteseknek és az egy vásárlási  összeggel többször próbálkozóknak 
küld válasz SMS üzenetet, egyszeri alkalommal a státusznak megfelelően. 
A limitet túllépők esetén feladóként minden esetben a játék hívószáma jelenik meg. 
A nyertesek részére Szolgáltató a „nyertes” üzenetet a 0630/30 30 780-as számról küldi 
ki. A nyerteseknek ugyanerre a telefonszámra, válasz üzenetben kell elküldeniük nevüket 
és postacímüket, amelyet a rendszer rögzít.
A nyertesek az alábbi üzenetet kapják két SMS-ben:

Gratulálunk! 1500 Ft. Reál utalványt nyer, ha válasz SMS-ben elküldi nevét, címét erre az  
SMS-re, és a vásárlást igazoló blokkot postázza a következők szerint.

Nyerő blokkját AJÁNLVA postázza a Reál Kft. 1097Bp. Könyves K krt.12-14. címre! Írja rá  
tel.számát, amiről a nyertes SMS-t küldte! Nyereményét ezután postázzuk

6. Nyertesek kiválasztása

A  játék  során  a  beérkező  SMS-ek  regisztrálásra  kerülnek.  Az  érvénytelen  SMS-ek 
kiszűrése után az SMS-t kezelő program kiválasztja minden 10. beérkező SMS-t és a 
nyertest automatikusan értesíti.

A játék befejezését követően Szolgáltató a nyertesek közül 1 db. fődíj nyertest és 1 db. 
tartalék fődíj nyertest sorsol közjegyző jelenlétében.



A tartalék fődíj nyertes játékos abban az esetben válik jogosulttá a nyereményre, ha a 
nyertes a jelen játékszabályzat alapján bármely okból kifolyólag kizárásra kerül.

A  fődíj  nyertest  hivatalos  levélben  értesítjük  az  általa  SMS-ben  visszaküldött  címre 
történő postázással.

Fődíj sorsolás: 2011. június 15. 13:00 óra

A sorsolások helyszíne: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. D épület Info Park

7. Nyeremények

Az április 26. és május 31. közötti időszakban minden tízedik érvényes SMS 1 db. 1500 
Ft. értékű Reál vásárlási utalványt nyer.

Fődíj: Egy évig ingyen vásárlás, azaz havonta 50 000 Ft. értékű Reál vásárlási utalvány 
12 hónapon keresztül.

A Szervező a sorsolás fődíj nyertesének nevét a 2011. augusztusi Reál Akciós Újságban 
hozza nyilvánosságra.
A nyilvánosságra hozatal során a nyertes játékos neve és lakcíme – csak a település 
feltüntetésével – jelenik meg.

A fődíj nyertes játékos köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a 
nyeremény első részletének átadására legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül sor 
kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek nem tesz eleget, és 
így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére 
nem értékelhető.

8. Nyeremények átadása.
Minden  nyertes  SMS-ben  értesítést  kap  arról,  hogy  1500  Ft.  értékű  Reál  vásárlási 
utalványt nyer, amennyiben vásárlását blokkal igazolni tudja.
A  nyeremény  átvételének  feltétele,  hogy a  vásárlást  igazoló,  24 óránál  nem régebbi 
blokkot  az  SMS-ben  megadott  címre  (Reál  Hungária  Élelmiszer  Kft.  1097  Budapest, 
Könyves  Kálmán  krt.  12-14.)  postán  ajánlva  elküldje,  feltüntetve  a  blokkon  a 
telefonszámot, amiről a nyertes SMS-t küldte.

A blokk beérkezése után ellenőrzésre kerül, és amennyiben a játékszabálynak mindenben 
megfelel, a nyeremény postán ajánlva kerül kiküldésre a nyertes által válasz SMS-ben 
megadott címre.

Amennyiben  a  blokk  nem felel  meg a  játékszabályzatban foglaltaknak  (pl.  nem Reál 
Élelmiszer,  vagy  ReálPONT  üzletből  származik,  nem  az  SMS-ben  szereplő  összeget 
tartalmazza, nem megfelelő a dátuma, nem, vagy nem a megfelelő mobilszám került  
feltüntetésre, esetleg olvashatatlan, a blokk hamisított, stb.), a játékos nem jogosult a 
nyereményre.

Szervező  a  sorsoláson  kisorsolt  fődíj  nyertest  a  sorsolást  követően  haladéktalanul 
(legkésőbb egy héten belül) postai úton értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. A 
szervező a sorsoláson kisorsolt főnyereményt a válasz SMS-ben megadott címre történő 
értesítést követően postai úton adja át a nyertesnek.
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9. Szervező  a  nyeremények  átadásáig  kizárhatja  a  játékból  azt  a  játékost,  akinek  a 
pályázaton  feltüntetett,  illetve  személyes  adatai,  illetve  egyéb  megadott  adatai  nem 
valósak,  hiányosak,  tévesek,  vagy  az  általa  leadott  pályázat  hamisított  vagy  nem 
érvényes.  A  játékosok  téves,  vagy  valótlan  tartalmú  adatszolgáltatásából  eredően  a 
Szervezőt felelősség nem terheli.

10. Szervező a postai kézbesítésből eredő hibákért nem vállal felelősséget. Szervező nem 
vállal  felelősséget  az  értesítés  kézbesítésére,  ha  a  pályázaton  a  megadott  cím 
pontatlanul, hiányosan, tévesen, vagy olvashatatlanul került feltüntetésre.

11. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatóak. 

12. Azáltal, hogy a vásárló az 1. pontban írtak szerint pályázatát az 1. pontban megjelölt 
telefonszámra  SMS-ben  beküldi,  feltétel  nélküli  beleegyezését  adja  ahhoz,  hogy 
nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező 
nyilvánosságra  hozza.  A  vásárló  Pályázatának  beküldésével  tudomásul  veszi  továbbá, 
hogy a nyeremények átadásáról fotó, video, audio-felvétel is készülhet, s minden további 
feltétel  támasztása  nélkül  hozzájárul  ezen  felvételek  későbbi  reklám-promóciókhoz 
történő felhasználásához, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.
A nyertes tudomásul  veszi továbbá, hogy esetlegesen szükséges személyi  adataikat a 
Szervező,  illetve  az  általa  megbízott  Hieroglif  Reklámügynökség  részére  eljuttatják  a 
hivatalos szervekkel való elszámolás miatt.
A Szervező a személyes adatokat kizárólag ennek a nyereményjátéknak a lebonyolítására 
használja fel és csak a nyertesek adatait veszi (név, cím, adószám) nyilvántartásba.

13. A  Szervező  tagvállalatainak,  valamint  a  Hieroglif  Reklámügynökség  illetve  a 
nyereményjáték szervezésében és lebonyolításában érintett vállalatok dolgozói, valamint 
ezen  személyek  Ptk.685.§  b.,  pontjában  meghatározott  közvetlen  hozzátartozói  nem 
vehetnek részt a nyereményjátékban.

14. Az 1. pontban körülírt  pályázatok hibájáért  (pl.  névelírás,  címelírás stb.),  a  postai 
kézbesítés  elmaradásáért,  vagy  késedelméért,  illetve  a  kézbesítés/szállítás  során 
keletkezett  károkért  valamint  az  esetleges  nyomdahibákért  a  Szervező  semmiféle 
felelősséget nem vállal.

15. Szervező  fenntartja  a  jogot,  hogy  a  vélelmezhetően  nem  a  játék  szellemiségének 
megfelelő, tisztességtelen és/vagy etikátlan módszerekkel, nyerészkedés céljából pályázó 
játékosokat előzetes értesítés nélkül kizárja a játékból.

 
16. A  nyereményjátékról  további  információk  megtalálhatók  az  1.  pontban  megjelölt 

üzletekben elhelyezett reklámanyagokon és a Szervező 2011. április 26-a és május 31-e 
között érvényes akciós újságjaiban, valamint a www.real.hu weboldalon.

17. Szervező a nyereményjátékról, nyertesekről, a nyeremények postázásáról, illetve egyéb 
kérdésekben információt, illetve tájékoztatást a játék lezárulását követő 30 napon belül  
tud adni, ezután a nyereményjátékkal kapcsolatos adatok megsemmisítésre kerülnek.

Budapest, 2011. 04. 06.

Reál Hungária Élelmiszer Kft.
Szervező
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http://www.real.hu/

