
Nyereményjáték Szabályzat és Részvételi Feltételek 

2020. január 1. napjától hatályos 

  

A TENSI Idegenforgalmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (TENSI Kft). 

(székhely: 1023 Budapest, Komjádi Béla utca 1. cégjegyzékszám: 01-09-717213) „Coop 

törzsvásárló Klub akció” megnevezéssel nyereményjátékot indít, az itt megadott 

feltételekkel. 

  

1. A nyereményjáték megnevezése 

Coop törzsvásárlói Klub akció 

A Tensi Kft. negyedévente kisorsol egy 50 000 Ft értékű Tensi kedvezménykupont azon 

Coop Klubtagok között, akik a sorsolást megelőző negyedévben, meghatározott feltételek 

szerinti, Tensi saját szervezésű utazást foglaltak és megrendelésüket véglegesítették.* 

Foglalási időszakok és sorsolási időpontok: 

1. Foglalási időszak: 2020. január 1-március 31.. / Sorsolás: 2020. április 15. 

 

2. Foglalási időszak: 2020. április 1-június 30. / Sorsolás: 2020. július 15. 

 

3. Foglalási időszak: 2020. július 1-szeptember 30. / Sorsolás: 2020. október 15. 

 

4. Foglalási időszak: 2020. október 1-december 31. / Sorsolás: 2021. január 15. 

 

*Feltételek: A nyereményjátékban való részvétel feltétele a Tensi saját szervezésű megadott 

csoportos körutazások, Costa tengeri hajóutak és Disneyland Párizs csomag (Disney szállás és 

parkbelépő) megrendelése a részvételi díj befizetésével. Az 50 000 Ft értékű Tensi 

kedvezménykupon egy következő, Tensi saját szervezésű alábbi utazási szolgáltatásra: 

városlátogatás, körutazás, Costa tengeri hajóút, Disneyland Párizs csomag (Disney szállás és 

parkbelépő) használható fel teljes áron történő foglalása esetén. A kedvezmény az alap 

részvételi díjból kerül levonásra. A kedvezmény nem vonatkozik a menetrend szerinti 

repülőjegyekre, belföldi szállásfoglalásra, és járulékos szolgáltatásokra (repülőtéri illeték, 

biztosítások, belépőjegyek, vízum). A kedvezmények nem halmozhatók. A kedvezmény 

készpénzre nem váltható. 

 



2. A nyereményjáték szervezője („Szervező”) 

A TENSI Idegenforgalmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (TENSI Kft). 

(székhely: 1023 Budapest, Komjádi Béla utca 1., cégjegyzékszám: 01-09-717213, adószám: 

13069560-2-41) 

  

3. Nyereményjáték időszaka 

2020. január 1. - 2020. december 31. 

  

4. A sorsolás időpontjai és helyszíne 

2020. április 15. 11:00 óra, 2020. július 15. 11 óra. 20209. október 15. 11:00 óra, 2021. január 

15. 11:00. óra 

Tensi Kft. székhelye: 1023 Bp., Komjádi B. u. 1. 

A TENSI Kft. a nyertest írásban értesíti. 

5. Részvételi feltételek 

 A nyereményjátékban a 18. életévét betöltött természetes személy jogosult a 

részvételre, aki az alább meghatározott valamennyi feltételnek együttesen, kivétel 

nélkül megfelel: 

 A játékban való részvétel feltétele a Tensi fentiekben meghatározott utazási 

szolgáltatások lefoglalása és véglegesítése a részvételi díj befizetésével.  

 Foglalásonként 1 fő, a foglalás megrendelője vesz részt a sorsolásban. 

 Az akcióban részt vevő utazási szolgáltatások részletesen az alábbi oldalon 

megtalálhatóak: https://tensi.hu/rolunk/torzsutas-klub/tensi-kedvezmenyek-coop-klub-

torzsvasarloi-program-tagjainak. 

 Az 50 000 Ft értékű Tensi kedvezménykupon fentiekben meghatározott egy következő 

Tensi utazás alaprészvételi díjából biztosítjuk. A kedvezmény nem vonatkozik a 

menetrend szerinti repülőjegyekre, belföldi szállásfoglalásokra és járulékos 

szolgáltatásokra (repülőtéri illeték, biztosítások, belépőjegyek, vízumdíj). A 

kedvezmények nem halmozhatók. A kedvezmény készpénzre nem váltható. 

  

6. A nyereményjáték nyereménye 

 A Szervező az 1. és 5. pontban szereplő feltételekkel 4 db 50 000 Ft értékű Tensi 

utazási kedvezménykupont sorsol ki, amely a fentiekben részletezett, egy következő 

Tensi saját szervezésű utazási szolgáltatásra használható fel egy összegben. 

https://tensi.hu/rolunk/torzsutas-klub/tensi-kedvezmenyek-coop-klub-torzsvasarloi-program-tagjainak
https://tensi.hu/rolunk/torzsutas-klub/tensi-kedvezmenyek-coop-klub-torzsvasarloi-program-tagjainak


7. A sorsolás és eredményhirdetés menete 

A nyertes kiválasztása a Tensi tulajdonosa Tarnóczi Barna, a Tensi értékesítési vezetője, 

Hargitai Éva és a Tensi partnerkapcsolati vezetője, Csontos Márta jelenlétében sorsolással 

történik. 

 

8. A nyertes értesítése 

A nyertest a Szervező 1 munkanapon belül telefonon vagy e-mail-ben értesíti, egyben 

tájékoztatja a nyertest a nyeremény átvételének részleteiről. A nyeremény a sorsolást követő 2 

munkanapon belül az egyeztetett időben és módon vehető át. A nyertes köteles 

együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására sor kerülhessen. Ha ezen 

együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget és emiatt a nyeremény időben 

való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.  

A nyeremény visszautasítható. A nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre illetve 

más nyereményre nem váltható. A kereskedelmi kedvezmény után a vonatkozó 

jogszabályokban előírt adó-, illetve járulékfizetési kötelezettség nincs. 

  

9. Egyéb rendelkezések 

Az  akcióban való részvétellel a résztvevő személyek hozzájárulnak ahhoz, hogy: 

·       személyes adataikat a Szervező az akció lebonyolítása céljából az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

rendelkezéseinek megfelelően kezelje; 

Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatok kezelését a Szervező végzi. 

A nyereményjátékban résztvevők az akcióban való részvétellel a jelen sorsolási szabályzatban 

meghatározott valamennyi feltételt tudomásul veszik és az nyereményjáték szabályzatát 

magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 

Az nyereményjátékkal, illetve a jelen részvételi feltételekben foglaltakkal kapcsolatosan az 

coop@tensi.hu e-mail címen vagy a 345-1552 telefonszámon érdeklődhet. Amennyiben 

nyereményjátékban nem kíván részt venni, a fenti elérhetőségeken ezt is bejelentheti. 

A jelen Nyereményjáték Szabályzat és Részvételi Feltételek közzététele a www.tensi.hu 

honlapon történik. 

Budapest, 2019. december 30. 


