
 

ALDI „SZERENCSEKERÉK NYEREMÉNYJÁTÉK” SZABÁLYZATA 
 

Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (székhely: 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.; a továbbiakban: 

„Szervező”) „SZERENCSEKERÉK NYEREMÉNYJÁTÉK” néven promóciót indít (a továbbiakban: „Promóció”). 
 

1. A Promóció időtartama és helyszíne 
 
A Promóciót 2023. március 9. napján 07:00-10:00 óra között bonyolítja a Szervező a 2660 Balassagyarmat, 

Rákóczi fejedelem út 56.  szám alatt található üzleténél (a továbbiakban: „Üzlet”). 
 

2. A Promóció menete 

 

A Promócióban azon természetes személyek (a továbbiakban: „Vásárló”) vehetnek részt, akik 2023. március 
9-én 07:00-10:00 óra közötti időintervallumban egy vásárlás alkalmával legalább 5 000 Ft (azaz ötezer 
forint) értékben vásárolnak az Üzletben, és ezt nyugtával igazolni tudják. 
 
A Promóció keretében a Szervező vásárlásonként lehetőséget biztosít a Promócióban való részvétel 
feltételeit teljesítő Vásárlók számára, hogy az Üzlet bejáratánál kihelyezett szerencsekereket (a 

továbbiakban: „Szerencsekerék”) megforgassák. 
 

A Vásárló 1 db 1000 Ft értékű ALDI vásárlási utalványt (a továbbiakban: „Utalvány”) kap, amennyiben a 
Szerencsekerék - a Vásárló általi megforgatását követően - az „1000 FT VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY” szöveggel 
ellátott cikkelyek valamelyikénél áll meg (a megállító szerkezet által). Az Utalványnak a nyertes vásárló általi 
átvételének jeléül a Szervező bélyegzőlenyomattal látja el a játékban való részvétel igazolására felmutatott 
nyugtát. 
 

A Vásárló 1 db 2000 Ft értékű ALDI vásárlási utalványt (a továbbiakban: „Utalvány”) kap, amennyiben a 
Szerencsekerék - a Vásárló általi megforgatását követően - az „2000 FT VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY” szöveggel 
ellátott cikkelyek valamelyikénél áll meg (a megállító szerkezet által). Az Utalványnak a nyertes vásárló általi 
átvételének jeléül a Szervező bélyegzőlenyomattal látja el a játékban való részvétel igazolására felmutatott 
nyugtát. 
 
Amennyiben a Szerencsekerék - a Vásárló általi megforgatását követően - egy ALDI saját márka logóját 
tartalmazó cikkely valamelyikénél áll meg (a megállító szerkezet által), úgy Vásárló a cikkelyen szereplő ALDI 
saját márkával megegyező márkájú, jelen szabályzat 1. mellékletében felsorolt termékek (a továbbiakban: 

„Termék”) közül 1 darabot kap. Az Utalványnak a nyertes vásárló általi átvételének jeléül a Szervező 
bélyegzőlenyomattal látja el a játékban való részvétel igazolására felmutatott nyugtát. 
Amennyiben a Szerencsekerék - a Vásárló általi megforgatását követően - a „PÖRGESS ÚJRA” szöveggel 
ellátott cikkelyek valamelyikénél áll meg (a megállító szerkezet által), úgy Vásárlónak lehetősége van a 
Szerencsekerék újbóli megpörgetésére, egészen addig, amíg egy ettől eltérő szöveggel vagy egy ALDI saját 
márka logójával ellátott cikkelynél áll meg. 
 
A Szervező személyenként és vásárlásonként legfeljebb 1 alkalommal biztosítja a Szerencsekerék 
megforgatásának lehetőségét (a „PÖRGESS ÚJRA” szöveggel ellátott cikkelyek valamelyikének 
kipörgetésének fent leírt esetét kivéve). 
 
Az Utalvány a Szervező bármely magyarországi üzletében beváltható a nyitvatartási idő alatt.  Az 
Utalványoknak lejárati ideje nincs. Az üzletek nyitvatartási ideje megtalálható az aldi.hu oldalon. Az Utalvány 
beváltása úgy történik, hogy az Utalvány birtokosa vásárláskor azt a kasszánál az ALDI alkalmazottjának 
átadja, aki annak összegét a vásárláskor fizetendő végösszegből levonja. Az Utalványokból készpénz nem 
adható vissza. Az Utalványok készpénzre nem válthatók, hamisításuk, sokszorosításuk szigorúan tilos. Az 
elveszett vagy bármely okból megsemmisült Utalványok pótlása nem lehetséges. A nem eredeti, megsérült 
vagy megrongálódott Utalvány beváltását a beváltást végző ALDI üzlet alkalmazottja visszautasíthatja. 
 

3. Információ a Promócióról 



 

 
A Promóció szabályzata az aldi.hu oldalon érhető el. 
 
A Promóció kizárólag az ALDI Magyarország tatabányai üzletében (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem 
út 56.) történő, 2023. március 9. napján 07:00-10:00 óra közötti vásárlás esetében érvényes. 
 
A Promóciót a Szervező az Üzlet területén - különösen annak parkolójában - népszerűsíti. 
 

4. További szabályok 
 

A Szervező fenntartja a jogot a Promóció előzetes bejelentés és indokolás nélküli módosítására, leállítására, 
ill. felfüggesztésére, amelyről közleményt köteles megjelentetni az aldi.hu honlapon. A Vásárló felelőssége, 
hogy erről körültekintő módon a honlapról tájékozódjon. 
 
A Promócióra a mindenkor hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései irányadók. 
 
A Promócióval kapcsolatosan felmerülő esetleges jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága 
alá tartoznak. 
 
A Szervező a Promóció időtartamán túl a Promócióval összefüggésben semmiféle panaszt, ill. igényt, 
követelést nem fogad el. 
 
Biatorbágy, 2023. március 6. 

  



 

1. melléklet - Szerencsekerék nyereményjáték terméklista 

 

 

Kategória Terméknév Cikkszám

HAPPY HARVEST Zabszelet karamella-mandula ízű 704874

HAPPY HARVEST Zabkása erdei gyümölcsös 63738

CHOCEUR Tejcsokoládé, 100 g 807110

CHOCEUR Tejcsokoládé szemek tejes krémmel és mogyoródarabkákkal 

töltve
816378

CHOCEUR Törtmogyorós tejcsokoládé, 100 g 807111

TANDIL Frissentartó fólia, 50 m 809944

TANDIL Mosogatószer koncentrátum classic, 500 ml 810603

TANDIL Mosogatószivacs cellulóz törlőrésszel edény, 4 db 22905

SNACK FUN Krékermix, 300g 7729

SNACK FUN Burgonyaszirom hagymás-tejfölös 125 g 11266

SNACK FUN Pattogatott kukorica sós 100g 38613

UTALVÁNY 1000/2000 Ft-os utalványok 

RIO D'ORO Őszibarackital 25 % gyümölcstartalom, 1 l 716109

RIO D'ORO Almalé 100% gyümölcstartalom, 1 l 7084

FINEST BAKERY Piskótatallér epres, 150 g 15831

FINEST BAKERY Biscotti keksz zabpehellyel és gyümölcsökkel 250g 6084

FINEST BAKERY Mini vaníliás karika csokoládéba mártva, étcsokoládés, 

150 g
718803

KOKÁRDÁS KOKÁRDÁS Kávéital, cappuccino, 250 ml 718255

OMBIA Tusfürdő, 750 ml 16613

OMBIA MEN tusfürdő és sampon 2 in 1 férfiaknak African, 300 ml 83088

CUCINA NOBILE Grissotti szezámmagos /

szezámmagos-mákos- 

lenmagos / olívaolajos-sós

813327

CUCINA NOBILE Szárított paradicsom / 

grillezett articsóka
809065
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