
GREEN FRIDAY  JÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 
 

Játékszabály 

 

1. A nyereményjáték szervezője 

 

A nyereményjáték szervezője az FTC Kereskedelmi Kft. (székhely: Budapest, 1091, Üllői út 129.; 

adószám: 24836333-2-43; továbbiakban: „Szervező”).  

 

2. A nyereményjátékban résztvevő személyek: 

 

Szervező által szervezett, a www.fradi.hu oldalon bejegyzés formában és a Fradi Shopban 

nyomtatott formában elérhető játék felhívásban (továbbiakban: Nyereményjáték) részt vehet minden 

14. életévét betöltött korlátozottan cselekvőképes, illetve minden cselekvőképes természetes 

személy, aki megfelel a nyereményjáték részvételi feltételeinek. A részvétel együttes feltétele a 

résztvevőknek a személyes adataik kezeléséhez történő hozzájárulása, a játékszabályzat 

(”Játékszabály”), valamint az adatkezelési feltételek elfogadása, valamint az, hogy a résztvevőknek 

2019. november 22. napján 20.000 forintot meghaladó értékben kell vásárolnia a Groupama 

Arénánál (1091, Üllői út 129.) található Fradi Shopban (továbbiakban: Fradi Shop). További feltétel 

egy személyes adatokat tartalmazó adatlap kitöltése a vásárlás megtörténtét követően. A játékban 

való részvétel egyben a jelen játékszabályzat és az adatkezelési feltételek teljes körű elfogadását 

jelenti. 

 

 A nyereményjátékban nem vehetnek részt az FTC Kereskedelmi Kft.-vel munkaviszonyban és 

egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló természetes személyek és ezen személyeknek a 

jelenleg hatályos, Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 1. pontjában 

meghatározott közeli hozzátartozói. 

 

3. A nyereményjáték leírása, részvételi feltételek: 

 

A Nyereményjátékban részvevőknek a fentiekben meghatározottaknak megfelelően 2019. november 

22-én 20.000 forintot meghaladó értékben kell vásárolniuk a Fradi Shopban, amely vásárlásról egy a 

fentiekben meghatározott adatlap kerül a vásárlónak átadásra, amelynek kitöltése és a Fradi Shopban 

dolgozó munkatársak részére történő átadása szükséges a játékban való részvételhez. 

 

A szervező a résztvevők között sorsolással dönt a győztesek személyéről. A szervező egy (1 db) 

győztest hirdet. A szervező a sorsolás során egy fő nyertes és további 2 fő tartalék nyertes nevét 

sorsolja ki. A tartalék nyertesek a 4. pontban meghatározottak szerint válhatnak a nyereményjáték 

győztesévé. 

 

Abban az esetben, ha Játékos másodszori vagy többszöri vásárlása esetén éri el a játékhoz szükséges 

részvételi összeget (a megadott időn belül: 10:00 és 20:00 óra között), azaz a 20.000 Ft-ot, akkor az 

előző vásárlásának számláját köteles bemutatni az eladónak, ami után kerülhet sor az adatlap 

kitöltésére.  

 

A nyereményjáték 2019. november 22-e (péntek) 10.00-től, 20.00-ig tart. 

 

A játék kisorsolt nyertesének nyereménye egy kétnapos, páros wellnessélmény a Caramell Premium 

Resort Superior szállodában. 

http://www.fradi.hu/


 

A sorsolás és az eredményhirdetés időpontja: 2019. november 25, 15:00 óra. 

 

4. Az eredményhirdetés: 

 

Az eredményhirdetéssel egy időben a Szervező felveszi a kapcsolatot a nyertessel a telefonon 

keresztül, vagy e-mail útján (amely adatok megadása a fentiekben megjelölt adatlapon kötelező). 

 

Az értesítést követően a nyertesnek 72 óra áll rendelkezésre, hogy nyereményéért telefonon vagy e-

mail útján jelentkezzen. Amennyiben ezt nem teszi meg, úgy automatikusan a sorsoláskor 

másodikként kihúzott tartalék nyertes válik jogosulttá a nyereményre. Amennyiben a másodikként 

kisorsolt tartalék nyertes sem jelentkezik a megadott 72 órás határidőn belül nyereményéért, 

telefonon vagy e-mail útján, úgy a harmadikként kihúzott, tartalék nyertes válik jogosulttá a 

nyereményre. Ha a harmadikként kihúzott tartalék nyertes sem jelentkezik a fentiek szerint, abban az 

esetben új sorsolásra kerül sor az eredeti sorsolás napját követő 10 munkanapon belül.  

 

5. Nyeremény és a nyeremény átvétele: 

 

A nyereményjáték díja egy kétnapos, páros wellnessélmény a Caramell Premium Resort Superior 

szállodában. A nyereményt a nyertes november 26-tól, december 10-ig a Groupama Arénánál (1091, 

Üllői út 129.) található Fradi Shopban, veheti át személyesen vagy a nyertessel történő egyéb 

megegyezés szerint az FTC Kereskedelmi Kft. postai úton eljuttatja azt a nyerteshez. A nyeremény 

másra át nem ruházható, illetve készpénzre nem váltható. 

 

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat 

feltüntetése stb.), a személyes kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során 

keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 

 

A Szervező a Játékkal kapcsolatos, email postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal 

kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.  

 

6. Adatkezelés: 

A Nyereményjáték győztesének nevét az Adatkezelő a hivatlos honlapján közzéteszi. A 

Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelés részletes információit az 1. Számú melléklet 

/Adatkezelési Tájékoztató/ tartalmazza, mely a jelen játékszabályzat elválaszthatatlan részét képezi. 

7. Egyéb: 

 

A Szervező, a Játékkal kapcsolatban kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, kötelező 

erejű (eltérést nem engedő) szavatosságokat, jótállásokat, illetve felelősséget vállalja. Minden más 

kifejezett, hallgatólagos vagy törvényes szavatosság, jótállás vagy felelősség a magyar jogszabályok 

által megengedett mértékben kizárt. 

 

A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező 

felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a fradi.hu oldalon. A 

Szervező továbbá jogfenntartással él a tekintetben is, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt 

feltételeket vagy magát játékot akár a játék időtartama alatt előzetes bejelentés nélkül egyoldalúan 

kiegészítse, módosítsa vagy megszüntesse, illetve ajánlatát különösebb indokolás nélkül visszavonja.  



A szabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező az 

előzőekben meghatározott formában teszi közzé a fradi.hu oldalon, így az egyes Játékosok 

személyes felelőssége, hogy ezekről körültekintő avagy az előírt megfelelő módon közvetlenül 

tájékozódjanak. 

Budapest, 2019.11.20. 

FTC Kereskedelmi Kft. 

Szervező 


