
 
 
 

„NYERJE VISSZA UTAZÁSA ÁRÁT!” 
NYEREMÉNYJÁTÉK PROMÓCIÓS 
SZABÁLYZATA 
 
 
 
 
 
 
Az Eurotours GmbH (Kirchberger Staße 8, 6370 Kitzbühel, Ausztria, nyilvántartási szám: 

TO-000028), mint utazásszervező, ill. utazásközvetítő „NYERJE VISSZA UTAZÁSA 

ÁRÁT!” néven promóciót hirdet (a továbbiakban: Promóció).  

A Promóció szervezője (a továbbiakban: Szervező): Az Eurotours GmbH (Kirchberger 

Staße 8, 6370 Kitzbühel, Ausztria, nyilvántartási szám: TO-000028).  

A Promóció során az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (székhely: 2051 Biatorbágy, 

Mészárosok útja 2., a továbbiakban: ALDI) a Szervező együttműködő partnerként vesz 

részt a Promóció lebonyolításában. 

 

1.  A Szervező által szervezett Promócióban az a természetes személy vehet részt, aki: 

- megfelel a jelen szabályzatban foglalt feltételeknek, 

- elfogadja a jelen szabályzat rendelkezéseit. 

 

A Promóció részvételi szabályzata az aldi-utazas.hu oldalon érhető el.  

 

A Promócióban való részvétel a jelen Promóciós Szabályzat teljes körű elfogadását jelenti. 

 

2. A Promócióban részt vehet bármely, 18. életévét betöltött természetes személy, aki 

Magyarországon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási engedéllyel rendelkezik. A 

Promócióból ki vannak zárva a Szervező és az ALDI, valamint kapcsolt vállalkozásaik 

munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv (2013. 

évi V. törvény) 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói. 

 

3. A Promóció leírása és menete: 

 

2019.02.21. és 2019.03.31. között a www.aldi-utazas.hu oldalon, vagy az ALDI UTAZÁS 

telefonos ügyfélszolgálatán keresztül történő foglalások között a Szervező kisorsol hármat, 

melyeknek a jelen szabályzatban foglaltak szerint visszafizeti az árát.   

 

A Promóció lebonyolítására 2019.02.21. napja és 2019.03.31. napja között kerül sor.  

 

A Promócióban azon természetes személyek (a továbbiakban: „Ügyfél” vagy „Ügyfelek”) 

vehetnek részt, akik 2019.02.21. és 2019.03.31. között bármelyik napon utazást, szállást 

http://www.aldi.hu/


foglalnak az aldi-utazas.hu weboldalon, vagy az ALDI UTAZÁS telefonos 

ügyfélszolgálatán a 06 80 020 288 telefonszámon.  

Foglalásonként, a vásárlás végösszegétől függetlenül minden Ügyfél részt vesz az adott 

foglalásával a sorsoláson, kivéve, amennyiben a részvétellel szemben tiltakozását fejezi 

ki.  

 

A promócióival egyidejűleg meghirdetett egyéb kedvezmények – kifejezett kizárás 

hiányában - párhuzamosan igénybe vehetőek. 

 

4. Nyeremények: 

 

3 foglalás (utazás/szállás) kerül kisorsolásra, melyeknek a Szervező visszatéríti az árát (a 

továbbiakban: „visszatérítés”).  

A visszatérítés a kisorsolt szállás alapdíjára terjed ki, repülős út esetében magában 

foglalja a repülőtéri illetéket. A foglalás során történő eltérő jelzés hiányában a díj, és 

ebből eredően a visszatérítés nem foglalja magában a biztosítást, idegenforgalmi adót, a 

végtakarítást, az ágynemű, kéztörlő, törülköző díját, valamint a kauciót és az opcionálisan 

igénybe vehető szolgáltatások díját.  

 

Szállás esetén a nyeremény a helyszínre utazást és a hazautazást, illetve annak 

költségeit, az esetlegesen felmerülő többletköltséget, extra szolgáltatásokat, biztosításokat 

nem tartalmazza. A csomag kívánt módosításainak költsége és az azzal járó 

többletköltségek az Ügyfelet terhelik. 

 

A visszatérítés kizárólag a kisorsolt eredeti foglalás szerinti utazási csomagra vehető 

igénybe, későbbi időpontra, más – így a foglalást követően módosított - utazásra nem 

használható fel, utazási utalványra, készpénzre vagy árengedményre nem váltható át, 

harmadik személyre át nem ruházható (a nyeremény igénybe vétele során az utastárs 

nem minősül harmadik személynek). 

 

5. Sorsolás és eredményhirdetés: 

 

A nyeremények kisorsolására 2019. április 8-án 10:00 órakor a Szervező székhelyén, nem 

nyilvános, automatizált gépi online sorsolással kerül sor, melynek során 3 fő nyertes (3 

foglalás) kerül kisorsolásra. Pótnyertes nem kerül kisorsolásra. 

A Nyertesek értesítésére az általuk megadott e-mail címen keresztül kerül sor. 

A Nyerteseknek 10 munkanapon belül szükséges e-mailben megerősíteniük a 

Promócióban való részvételüket, és a nyeremény elfogadását. 

A nyeremény beváltása és az ahhoz kapcsolódó adminisztráció elvégzése céljából 

Szervező a Nyertes adatait az ehhez szükséges mértékben az ALDI felé továbbítja. 

A Nyertes a nyeremény elfogadására vonatkozó nyilatkozatával hozzájárul, hogy a 

Szervező a nevét és címét (kizárólag város) a nyeremény elfogadására tett nyilatkozatát 

követően az aldi-utazas.hu honlapon kihelyezze, és a nyilvánosság számára elérhetővé 

tegye. 

A nyeremények pontos részleteiről és egyéb, ehhez kapcsolódó információkról a Szervező 

e-mailben tájékoztatja a Nyerteseket. 



 

A nyeremények átvételekor a nyeremény igénybe vétele és az ahhoz kapcsolódó 

adminisztráció elvégzése céljából a Nyerteseknek az alábbi adatokat szükséges 

megadniuk, és személyazonosságukat fényképes igazolvánnyal igazolniuk: 

- vezetéknév, utónév 

- születési hely és idő 

- anyja neve 

- adóazonosító jel  

- személyazonosító okmány száma 

- telefonszám 

- lakcím 

-  a foglalás száma. 

 

A visszatérítés a Promócióban megadott időszak során foglaló és nyertesként kisorsolt, az 

utazást fizető Ügyfélnek jár, bankszámlára történő visszautalás formájában. Az út 

lemondása esetén a már befizetett előleg kerül visszafizetésre. 

 

6. A Promóció az alábbi felületeken kerül meghirdetésre: ALDI heti szórólap, havi ALDI 

UTAZÁS katalógus, és aldi.hu honlapon, valamint az aldi-utazas.hu honlapon.  

 

7. A Szervező fenntartja a jogot a Promóció előzetes bejelentés és indokolás nélküli 

módosítására, leállítására, ill. felfüggesztésére, amelyről közleményt köteles megjelentetni 

az aldi-utazas.hu honlapon. 

 

Az érintett természetes személyek felelőssége, hogy erről körültekintő és megfelelő 

módon a honlapról közvetlenül tájékozódjanak. 

 

8. Vis maior esemény a Szervező érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény, így 

például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, 

lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés. Szervező nem 

vonható felelősségre nem-, hibás- vagy késedelmes teljesítésért, ha azt vis maior 

esemény okozta. Vis maior esemény időtartama alatt a jelen szabályzat rendelkezései 

szünetelnek olyan mértékben, amelyben annak teljesítése a vis maior esemény miatt nem 

lehetséges. 

 

9. A Promócióra a mindenkor hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései az 

irányadóak. A Promócióval kapcsolatosan felmerülő esetleges jogviták kizárólagosan a 

magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. A Szervező 2019. december 31. napja 

elteltével a Promócióval összefüggésben semmiféle panaszt, ill. igényt, követelést nem 

fogad el. 

 

Biatorbágy, 2019. február 18. 

http://www.aldi.hu/

