
HELLÓ FAMILY – nyereményjáték 

JÁTÉKSZABÁLYZAT 

1., A JÁTÉK SZERVEZŐJE és a játék IDŐINTERVALLUMA: 

A Total Gyros (Élménygyár KFT; 1027. Budapest, Bem József utca 9., Nyír-Harmat KFT 4551. 
Nyíregyháza, Pompás út 65.) által szervezett játék 2022. augusztus 8-án veszi kezdetét. A 
nyeremények sorsolása 2022. augusztus 29-én, hétfőn történik. 

2. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI: 

 Nyereménykártya: 

2/A: Helló Family - nyereménykártyát minden 12. életévét betöltött olyan magyar állampolgárságú 
személy kap, aki Családi Csomagot (1 db 30 centis sonkás-kukoricás pizza + 1 db 30 centis magyaros 
pizza + 14 darabos csirkeszárnyak) rendel telefonon vagy online. 

2/B: A játékban a játék lebonyolítója és a partnerei, valamint annak hozzátartozói nem vehetnek 
részt. 
 
Nyereményjátékban való részvétel: 
 
2/C: A nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik a 2/A pontban meghatározott feltételeknek 
megfelelnek, valamint a nyereménykártyán lévő sorszámukkal regisztrálnak a 
www.totalgyros.hu/hellofamily oldalon. 
2/D: A regisztrációs folyamat során a játékosnak egy néhány kérdésből álló közvélemény-kutatásra is 
válaszolnia kell. Ez annak érdekében történik, hogy segítse a Total Gyorséttermek szolgáltatásának 
javítását, színvonalának emelését.  
2/E: A játékos csak abban az esetben vehet részt a játékban, amennyiben adatai (név, telefonszám, e-
mail cím) a valóságnak megfelelnek. 
2/F: Egy játékos több kóddal is részt vehet a nyereményjátékban (többször regisztrálhat), ezzel növeli 
a nyerési esélyeit, de egy kóddal csak egyszer regisztrálhat. 
2/G: A regisztráláskor a játékban résztvevő egyértelműen kinyilvánítja, hogy részt akar venni a 
játékban és elfogadja a játékhoz kapcsolódó játék-, valamint adatvédelmi szabályokat. 
2/H: A regisztráláskor a játékos azt is elfogadja, hogy a játék lebonyolítója saját, valamint partnerei 
promóciós közléseire (aktuális akciói közlésére, valamint a játékkal kapcsolatos aktualitások 
közlésére) felhasználhatja az adatait.  
2/I: Regisztráláskor a játékos elfogadja, hogy – amennyiben megnyerte valamelyik ajándékot - a játék 
lebonyolítója a játék promóciós céljai érdekében közölheti a róla készült anyagokat (fotók, írások, 
hanganyagok) az általa használt kommunikációs csatornák bármelyikén (TV, rádió, internet, újság), 
ellenkező esetben kizárja magát a játékból, illetve a nyereményre sem jogosult. Ez azért is fontos, 
mert a játék lebonyolítója ezzel bizonyítja a nagyközönség felé, hogy valóban megnyerték 
nyereményét.   
2/J: A játék lebonyolítója vállalja, hogy a regisztrált játékos adatait harmadik személynek (beleértve a 
partnereket is) nem adja ki.   
 

http://www.totalgyros.hu/hellofamily


SORSOLÁS:  
 
3/A: A nyeremények 2022. augusztus 29-én, hétfőn kerülnek kisorsolásra, amelyek a következők: 

 
Nyeremények: 
- 1 db. 20 ezer forint értékű Leporelló – tanszercsomag 
- 1 db. 15 ezer forint értékű Leporelló – tanszercsomag 
- 1 db. 10 ezer forint értékű Leporelló – tanszercsomag 
- 5 darab családi vacsora (családonként 4 fő részére bármilyen étel fogyasztása a Total 
Gyros-Beülősben) 
- 20 db. sajtos nagygyrostál 
 
3/B: A kampány (nyereményjáték) ideje alatt a nyeremények száma növekedhet. 
3/C: A nyeremények a játék szervezőjének egyik telephelyén, (Total Pizzéria, 4400, Nyíregyháza 
Család utca 96.) kerülnek kisorsolásra. 
3/D: A nyerteseket a megadott elérhetőségek egyikén értesítjük, amennyiben 7 munkanapon belül 
nem tudja átvenni a nyereményét, a tartaléknyertest illeti a nyeremény.  
3/E: A nyeremények készpénzre nem válthatók, másra át nem ruházhatók. 
 
ADÓZÁS ÉS KÖLTSÉGEK 
 
4/A: A Nyereményhez tartozó esetleges adófizetési vagy adózási jellegű kötelezettséget a Szervező 
viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további 
kötelezettség nem terheli.  
4/B: A nyereménykártyán található nyertes kedvezmények kézbesítését (amennyiben azokat a 
játékszervezője ajánlotta fel) a játék szervezője viseli. A partnerek által biztosított kedvezmények csak 
személyes vásárlás esetén válthatóak be (ettől a partnerek saját hatáskörükben eltérhetnek). 
4/C: A nyereményjáték ajándékaival kapcsolatosan felmerülő költségek (pl. a „Sorsolt ajándék” 
átvételének helyszínére történő utazás költségei, hazautazás üzemanyagának költsége) a Játékost 
terhelik. 
 


