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Verziószám: V1. – Ferrari élmény Maranellóban Promóció – 2019.09.16. 

 
A Shell Hungary zRt. „Ferrari élmény Maranellóban” elnevezésű promóciójának 

Promóciós Szabályzata 
 
 
A Shell Hungary zRt. (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146., cégjegyzékszám: 01-10-
042420) – továbbiakban: Szervező – „Ferrari élmény Maranellóban” elnevezéssel promóciót 
szervez – továbbiakban: Promóció –, amelynek szabályait Szervező a jelen Promóciós 
Szabályzatban – továbbiakban: Promóciós Szabályzat - határozza meg. Szervező a Promóciót 
és annak minden feltételét – így a jelen Promóciós Szabályzatot is a 
www.shell.hu/ferrarielmeny weboldalon – továbbiakban: Weboldal – teszi közzé. 
 
1. A Promócióban történő részvétel feltételei, a Promóciós Szelvények kiadása 
 
1.1. A Promócióban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes, 
magyarországi kézbesítési címmel rendelkező természetes személy – továbbiakban: Játékos –, 
aki a 2. pontban meghatározott Promóciós Időszak alatt bármely magyarországi Shell 
töltőállomáson – továbbiakban: Töltőállomás – legalább 25 liter Shell V-Power Euro 95, Shell 
V-Power Racing vagy Shell V-Power Diesel üzemanyagot – továbbiakban: Üzemanyag – 
vásárol, a fizetésnél a Töltőállomás pénztáránál kéri, és átveszi a jelen Promóciós Szabályzat 
1. számú mellékletében szereplő minta szerinti promóciós szelvényt – továbbiakban:  
Promóciós Szelvény.  
 
1.2. A Szervező a Promóciót kizárólag az 1.1. pont szerinti magánszemélyek részére hirdeti 
meg, amelyre tekintettel a Promócióban nem vehet részt azon vásárló – és így részére 
Promóciós Szelvény sem kerül kiadásra –, aki az Üzemanyag ellenértékét euroShell, Esso vagy 
DKV kártyával egyenlíti ki, valamint azon vásárló sem, aki vásárlásáról Áfás számlát kér. 

 
1.3. A Promócióban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai és azok közeli 
hozzátartozói, továbbá a Promóció szervezésében és lebonyolításában közreműködő más 
gazdálkodó szervezetek, pl. a Töltőállomás üzemeltetői vagy az ügynökségek munkatársai és 
azok közeli hozzátartozói. Közeli hozzátartozónak minősülnek a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény – továbbiakban Ptk. – 8:1 § (1) bekezdésének 1. pontjában 
meghatározott személyek.  
 
1.4. A vásárló 25 liter mennyiséget meghaladó Üzemanyag vásárlása esetén is csak egy 
Promóciós Szelvényt kap. 
 
1.5. A Szervező által forgalmazott Üzemanyag típusok Töltőállomásonként eltérőek 
lehetnek, ezért a Játékos az Üzemanyag vásárlása előtt köteles az adott Töltőállomás 
kínálatáról érdeklődni, utólag ennek elmulasztása esetén kötelezettségek keletkezése vagy 
előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. 
 
1.6. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Promócióban való részvételére a jelen Promóciós 
Szabályzat rendelkezései vonatkoznak. A Játékos elfogadja, hogy a jelen Promóciós Szabályzat 
rendelkezéseiről köteles tájékozódni, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkezése vagy 
előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. A Játékos a Promóciós Szelvény átvételével, illetve 
a Promóciós Szelvényen szereplő Promóciós Sorszámnak a Promóció Weboldalán történő 

http://www.shell.hu/ferrarielmeny
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feltöltésével a jelen Promóciós Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el 
és egyben megerősíti, hogy a jelen Promóciós Szabályzat feltételeinek megfelel.  
 
2. A Promóció időtartama 
 
2.1. Promóciós Időszak: 2019. szeptember 16. napja 00:00 óra és 2019. december 1. napja 
24:00 óra között az adott Töltőállomási Üzemanyag  készletének erejéig, vagy visszavonásig 
tart.  
 
3. A Promóciós Szelvény, Promóciós Sorszám 
 
3.1. A Promóciós Szelvény mintáját jelen Promóciós Szabályzat 1. számú melléklete 
tartalmazza. A Promóciós Szelvényt a Töltőállomás kasszagépe nyomtatja a jelen Promóciós 
Szabályzat 1.1. pontjában meghatározott vásárlási feltétel teljesülése esetén, közvetlenül a 
vásárlási tranzakciót követően. A Promóciós Szelvény fehér színű, egy oldalas, téglalap alakú 
papírcsík. 
 
3.2. Promóciós Szelvény kiadására a Töltőállomásokon a Promóciós Időszak alatt kerül sor 
a Töltőállomások Üzemanyag készletének erejéig jelen Promóciós Szabályzat 
rendelkezéseinek megfelelően. A Promócióban a Promóciós Szelvény kiadása a készlet erejéig 
történik. 
 
3.3. A Promóciós Szelvényen olvasható a promóciós sorszám– továbbiakban: Promóciós 

Sorszám. (Promóciós Sorszám példa: AAA987654321; a Promóciós Sorszám betűket (A-Z) és 
számokat (1-9) tartalmaz.) 
 
3.4. A Játékos a Promóciós Sorszám feltöltésével vehet részt a jelen Promócióban és sorsolás 
(továbbiakban: Sorsolás) útján nyerheti meg a meghirdetett nyereményeket – továbbiakban 
Nyeremények. 
 
4. A Promóciós Sorszám elküldése és feltöltése a Weboldalon 
 
4.1. A Promóciós Sorszámot a Játékos a Weboldalon online töltheti fel a Promóciós Időszak 
alatt a Sorsolásban történő részvételhez. A Promóciós Sorszámot, a Promóciós Szelvényen 
feltüntetett formátumban (ld. 3.3 pont), karakter helyesen kell feltölteni a Weboldalra.  
 
4.2. A Weboldalon a Promóciós Sorszám feltöltésével egyidejűleg (több Sorszám feltöltése 
esetén minden alkalommal) a Játékosnak meg kell adnia a következő adatait: telefonszám 
(kizárólag magyarországi vezetékes, vagy 20, 30, 31, 70-es előhívóval rendelkező 
mobiltelefonszám adható meg), e-mail cím. A fenti kötelező adatok megadása hiányában a 
Játékos Promóciós Sorszámot a Weboldalon keresztül nem tud feltölteni. 
 
4.3. A Szervező visszaigazolást küld a Játékos részére a Promóciós Sorszám sikeres 
feltöltéséről a Weboldalon megjelenő online üzenetben (felugró ablakban). 
 
4.4. Egy Promóciós Sorszám csak egyszer tölthető fel a Weboldalon. Másodszori feltöltés 
esetén a Szervező érvénytelen kódként kezeli a másodszor feltöltött Promóciós Sorszámot, és 
arról a Weboldalon online üzenetben ad visszajelzést a Játékos részére. 
 



3 

 

4.5. A Játékos több Promóciós Sorszámot is feltölthet a Weboldalon azzal, hogy azonos 
Játékostól a Promóciós Időszak alatt maximum 40 Promóciós Sorszámot fogad a Szervező, az 
ezeket meghaladó Promóciós Sorszámmal a Játékos a Promócióban nem vehet részt. 
 
4.6. A Promóciós Időszak előtt és a Promóciós Időszak lejártát (azaz 2019. december 1. 
napjának 24.00 óráját) követően beérkezett Promóciós Sorszámok érvénytelenek, a 
Sorsolásban való részvételre nem jogosítanak. Hamisított vagy bárhogyan manipulált, nem a 
Szervező által kibocsátott Promóciós Szelvények, valamint Promóciós Sorszámok 
érvénytelenek és nem vehetnek részt a Promócióban; amennyiben a Szervező ilyet észlel, az 
adott Játékost a teljes Promócióból kizárja.  
 
4.7. Amennyiben a Játékos a Promóciós Időszak alatt 30-nál több érvénytelen Promóciós 
Sorszámot tölt fel a Weboldalon, akkor a Játékos a Promócióból kizárásra kerül a Szervező 
által, a Promócióban nem vehet részt a továbbiakban. 
 
4.8. Amennyiben a Promóciós Sorszám feltöltése során bármilyen kérdés, probléma merül 
fel, a Játékos a info@shellferrarielmeny.hu e-mailcímen tud segítséget kérni.  
 
4.9. A Promóciós Szelvényt és a vásárlásról kapott nyugtát a Nyeremény átvételéig meg 
kell őrizni, mert a Nyereményeket átvenni kizárólag a Promóciós Szelvény és a nyugta 
bemutatásával lehet. 
 
4.10.  ClubSmart Bónuszpont gyűjtése 
 
4.10.1. Szervező azon Játékosok részére, akik ClubSmart Tagok 300 ClubSmart Bónuszpontot 
ír jóvá, amennyiben: 

- a Promóciós Sorszám feltöltésekor a 4.2. pontban meghatározott adatait megadta, 
- kitöltötte a Weboldalon a saját ClubSmart kártyaszámát és a születési dátumát; és 
- hozzájárul, hogy a ClubSmart adatbázisban frissítsék az adatait és a Shell a ClubSmart 

Program keretében marketing célú üzeneteket küldjön. 
Ezen adatok megadása és a marketing célú üzenetek küldéséhez történő hozzájárulás a 
Promócióban való részvételnek nem feltétele. 
 
4.10.2. Szervező a ClubSmart felület kitöltését követő 30 napon belül írja jóvá a ClubSmart 
Bónuszpontokat. A Promóció Időszaka alatt egy ClubSmart Tag egyszer jogosult a 300 
ClubSmart Bónuszpont jóváírására. A 300 ClubSmart Bónuszpont felírásával és további, a 
ClubSmart Programmal kapcsolatos kérdésekkel a Játékos a ClubSmart Ügyfélszolgálatot 
keresheti, munkanapokon 8-17 óráig az 1-777-9001-es telefonszámon vagy a smart@shell.hu e-
mail címen. A ClubSmart Program kapcsolati elérhetőségeit (Live Chat felület is) a 
https://support.shell.hu/hc/hu/requests/new linken érhetőek el. 
 
4.10.3. Azon ClubSmart Tagok részére, akik új, digitális fiókkal rendelkeznek (tehát akik 2019. 
március 6. napját követően regisztráltak a ClubSmart Programba vagy meglévő online 
fiókjukba ezen időpontot követően sikeresen beléptek), hozzájárulásuk esetén a 300 
ClubSmart Bónuszpont szintén jóváírásra kerül, azonban a megadott adatokkal a ClubSmart 
adatbázis nem kerül frissítésre technikai okokból. Kérjük, amennyiben ezzel kapcsolatban 
kérdése merül fel, forduljon szintén a ClubSmart Ügyfélszolgálathoz. 
 
4.10.4. Egyebekben a ClubSmart Programra és pontgyűjtésre a ClubSmart Program Működési 
Szabályzata és Adatvédelmi Tájékoztatója vonatkozik. 
 

mailto:smart@shell.hu
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsupport.shell.hu%2Fhc%2Fhu%2Frequests%2Fnew&data=02%7C01%7Clilla.tokaji%40shell.com%7Ca3c07627d34144ffebc308d732ce34ee%7Cdb1e96a8a3da442a930b235cac24cd5c%7C0%7C0%7C637033733552276299&sdata=RRUaE9GE907sSFXXiIwiho%2FW7fGfj4M4pewTVa0gMtM%3D&reserved=0
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4.11. Kizárás 
 
Amennyiben Szervező a Játékost kizárja a Promócióból, úgy a Játékos a továbbiakban a 
Promócióban, így a Sorsolásban sem vehet részt, és a kizárás alapját képező Promóciós 
Sorszámok érvénytelenítésre kerülnek, azok a továbbiakban nem használhatóak fel. 
 
5. A Sorsolás 
 
5.1. A Szervező a Nyeremények vonatkozásában 306 darab nyerő időpontot (amely dátum, 
óra, perc, másodperc pontossággal kerül meghatározásra) – továbbiakban: Nyerő Időpont –
sorsol ki közjegyző jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program 
útján, a Promóciós Időszak kezdő napja előtt.  
 
5.2. A Promóció során összesen az alábbi típusú Nyeremények kerülnek kisorsolásra, az itt 
megjelölt darabszámban: 
 

  Megnevezés 

Promóció során  
kisorsolt 

összes 
darabszám 

 
FERRARI ÉLMÉNYUTAZÁS 
MARANELLÓBAN 

6 db 2 
személyre szóló 

utazás 

 

FERRARI GURULÓS BŐRÖND 18 db 

  
 

SCUDERIA GAMING FEJHALLGATÓ 42 db 

  
 

FERRARI PIROS-FEKETE VÁLLTÁSKA 30 db 

 

  
 

FERRARI PIROS-FEKETE 
UTAZÓTÁSKA 30 db 
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FERRARI FEKETE BASEBALL SAPKA 30 db 

 

  
 

FERRARI BÖGRE 30 db 

  
 

FERRARI PIROS BASEBALLSAPKA 30 db 

  
 

FERRARI BÖGRE 30 db 

  
 

FERRARI TERMOSZ 30 db 

  
 

FERRARI HÁTIZSÁK 30 db 

 
 
5.3. Nyereményként összesen 306 darab Nyeremény kerül kisorsolásra. A Nyeremények 
részletes leírása a Weboldalon tekinthető meg. A Szervező fenntartja a jogát a Ferrari 
Élményutazás tervezett időpontjának egyoldalú megváltoztatására. 
 
5.4. Az egyes Nyeremények vonatkozásában a sorsolási időszakok – továbbiakban 
Sorsolási Időszak – és a Sorsolási Időszakban megnyerhető Nyeremények száma a jelen 
Promóciós Szabályzat 2. számú mellékletében került felsorolásra. Az egyes Sorsolási 
Időszakokban azon Promóciós Sorszámok vesznek részt, amelyeket az adott Sorsolási Időszak 
alatt töltöttek fel a Szervező Weboldalán. A feltöltési időpont tekintetében a Szervező szervere 
által rögzített időpont irányadó. 
 
5.5. Az a Játékos nyer – továbbiakban: Nyertes –, akinek a kisorsolt Nyerő Időpontban – 
vagy a Nyerő Időpont után közvetlenül elsőként – érkezik be a Szervező szerverére érvényes 
Promóciós Sorszáma az adott Sorsolási Időszakban. A feltöltési időpont tekintetében a 
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Szervező szervere által rögzített időpont irányadó. Szervező szervere a beérkező Promóciós 
Sorszámokat a Promóciós Időszak alatt folyamatosan fogadja, azonban nyerési lehetőséget 
Szervező kizárólag a Nyerő Időpontokban biztosít. 
 
5.6. Ha egy Promóciós Sorszám nyert valamely Sorsolási Időszakban, ugyanazon 
Promóciós Sorszám további Nyereményre már nem jogosít. Szervező először a Ferrari 
Élményutazásra való jogosultságot ellenőrzi és amennyiben a Promóciós Sorszámmal Ferrari 
Élményutazás Nyereményre jogosult a Nyertes, úgy a Ferrari Ajándék Sorsolásában az azonos 
Promóciós Sorszámmal a Játékos már nem vesz részt.  
 
5.7. A Nyeremény készpénzre nem váltható és más Nyereményre sem cserélhető. 
 
6. A Nyertesek tájékoztatása  
 
6.1. A Szervező a  Nyerteseket a Sorsolási Időszakot követő héten, a Weboldalon megadott 
elérhetőségükön tájékoztatja arról, hogy melyik Nyereményt nyerték meg. A Nyertes köteles 
válasz-e-mailben megküldeni a Szervező részére a nyertes Promóciós Sorszámot tartalmazó 
Promóciós Szelvény és a vásárlást igazoló nyugta másolatát, valamint köteles megadni nevét 
és magyarországi kézbesítési címét, ahová a Szervező a Nyereményt részére kiküldi. Ha a 
Nyertes a Szervező e-mailjének kézhezvételétől számított 7 naptári napon belül a Szervező 
részére válaszában a nyertes Promóciós Szelvény és a vásárlási nyugta másolatát nem küldi 
meg, vagy úgy nyilatkozik, hogy ezen dokumentumokat bemutatni nem tudja vagy nem 
válaszol, akkor a Nyertes kizárásra kerül, és a Nyertes helyébe az időrendben közvetlenül őt 
követő Promóciós Sorszámot feltöltő Játékos lép be Nyertesként és a Nyereményre ez az újabb 
Játékos jogosult.  
 
7. Nyeremények kézbesítése,  átadása 
 
7.1. A Nyereményt – kivéve a Ferrari Élményutazást Maranellóban – a Szervező a Nyertes 
által a válasz e-mailben megadott névre és magyarországi kézbesítési címre kézbesítteti, 
legkésőbb a Promóciós Időszak lezárását követő 90. napig. Szervező a Nyereményeket – a 
Ferrari Élményutazás kivételével – a Silk Logistic Kft. (székhelye: 2045 Törökbálint, Dulácska 
u. 2.; cégjegyzékszáma: 13-09-182189; adószám: 25713606-2-13) közreműködésével kézbesíti a 
Nyertesek részére. 
 
7.2. A Szervező a Nyeremény kézbesítését megtagadhatja azzal a Nyertessel szemben, aki 
részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, mert az általa megadott adatok nem 
valósak vagy tévesek. Szervező a Játékos/Nyertes téves adatszolgáltatásából adódó 
felelősségét kizárja. 
 
7.3. A Szervező a Nyereményt visszaszállítja, amennyiben a Nyertes részére azt az előre 
egyeztetettek szerint kézbesíteni nem tudja. A Szervező a visszaszállítást követően 30 napig 
őrzi a Nyereményt és amennyiben ezen határnapig a Nyertes azt nem veszi át, úgy a Nyertes 
kizárásra kerül, és a Nyertes helyébe az időrendben közvetlenül őt követő Promóciós 
Sorszámot feltöltő Játékos lép be Nyertesként és a Nyereményre ez az újabb Játékos jogosult. 
 
7.4. A Ferrari Élményutazás 2020. áprilisában kerül megrendezésre. Az utazással 
kapcsolatos információkat 2020. januárjában küldi ki a Szervező a Nyertesek részére, a 
megadott elérhetőségükre. Szervező a Ferrari Élményutazás feltételeinek megváltoztatásának 
jogát fenntartja. 
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8. Adózási szabályok, jótállás és szavatosságok és egyéb költségek 
 
 
8.1. A Nyereményhez kapcsolódó adó- és járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli; 
a Nyeremény kézbesítési címre történő kiszállításának költségei is a Szervezőt terhelik. 
 
8.2. A Ferrari Élményutazáshoz kapcsolódó költségeket a Szervező viseli, kivéve a 
felmerülő személyes költségeket, az útlevél és minden egyéb engedély elkészítésének 
költségét, az utazás meghosszabbításának költségét és az utazás kijelölt találkozóhelyére 
történő oda- és visszautazás költségét.  
 
8.3. A Játékos a Nyereménnyel kapcsolatos jótállási és szavatossági igényeivel a 
Nyereményekhez csatolt jótállási és szavatossági tájékoztatóban foglaltak szerint tud eljárni, 
amelyet az adott Nyeremény gyártója, forgalmazója, vagy szolgáltatója csatol a 
Nyereményhez.  
 
9. Szervező jogai 
 
9.1. Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező szerverének teljesítménye, üzenet-, 
adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológiai függvényei, és ezáltal 
ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a Szervezőn kívül 
álló tényezők, mint például hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, a mobileszközök 
teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező a Weboldalon 
történt feltöltési hibákért vagy késedelemért a felelősségét kizárja. 
 
9.2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promócióból kizárja azt a Játékost, aki a Promóció 
internetoldalának feltörésével, robot vagy spam program használatával, vagy egyéb csalásra 
lehetőséget adó módon kíván a Promócióban részt venni. 
 
9.3. A Játékosok a Promócióban való részvétel során a jelen Promóciós Szabályzatban 
foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű 
felelősséggel tartoznak. A Szervező a Promócióból kizárhatja azt a Játékost, aki jelen 
Promóciós Szabályzatot megszegi. 
 
9.4. A Szervező nem felel, és kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt, amelyek a 
Promóció esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Promóció során 
bekövetkezett késésekből ered vagy ahhoz kapcsolódik, ide nem értve a szándékosan okozott 
károkért való felelősséget. 
 
9.5. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóciót bármikor szüneteltesse vagy 
visszavonja, továbbá, hogy a Promóció feltételeit a vásárlók Weboldalon történő tájékoztatása 
mellett bármikor megváltoztassa. 
 
9.6. Szervező a Promóciót a Grow Your Loyalty Kft. (székhelye: 1028 Budapest, Hidegkúti 
út 122.; cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-270185; adószám: 
25352593-2-41) közreműködésével bonyolítja le. 
 
10. A Promóciós Szabályzat kihelyezése 
 
10.1. Jelen Promóciós Szabályzatot a Szervező a Promóció Weboldalán, valamint a 
Promócióban résztvevő Töltőállomásokon teszi elérhetővé.  
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11. Adatvédelem 
 
11.1. Játékos tudomásul veszi, hogy adatszolgáltatása önkéntes, adatai kezelését és 
feldolgozását a Szervező végzi az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően. 
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1. számú melléklet 
 

Promóciós Szelvény 
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2. számú melléklet 
 

Promóciós Szelvény 

 
Sorsolási Időszakok és a megnyerhető Nyeremények 

 

 
1. Ferrari ajándékok vonatkozásában: 

 

Sorsolási időszak  Kisorsolt nyeremények 
Kisorsolt nyeremények 

darabszáma 

2019.09.16. - 09.22. 

Ferrari keményfedeles, gurulós bőrönd 2 

Thrustmaster T. Racing Scuderia Ferrari Gaming 
Fejhallgató 

3 

Ferrari piros-fekete válltáska 2 

Ferrari piros-fekete utazótáska 3 

Ferrari fekete baseball sapka 3 

Ferrari piros baseballsapka 3 

Ferrari hátizsák 3 

Ferrari bögre 2 

Ferrari fém termosz 3 

Ferrari műanyag termosz 3 

2019.09.23. - 09.29. 

Ferrari keményfedeles, gurulós bőrönd 1 

Thrustmaster T. Racing Scuderia Ferrari Gaming 
Fejhallgató 

4 

Ferrari piros-fekete válltáska 2 

Ferrari piros-fekete utazótáska 3 

Ferrari fekete baseball sapka 3 

Ferrari piros baseballsapka 3 

Ferrari hátizsák 3 

Ferrari bögre 2 

Ferrari fém termosz 3 

Ferrari műanyag termosz 3 

2019.09.30. - 10.06. 

Ferrari keményfedeles, gurulós bőrönd 2 

Thrustmaster T. Racing Scuderia Ferrari Gaming 
Fejhallgató 

4 

Ferrari piros-fekete válltáska 2 

Ferrari piros-fekete utazótáska 3 

Ferrari fekete baseball sapka 3 

Ferrari piros baseballsapka 3 

Ferrari hátizsák 2 

Ferrari bögre 2 

Ferrari fém termosz 3 

Ferrari műanyag termosz 3 
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2019.10.07. - 10.13. 

Ferrari keményfedeles, gurulós bőrönd 1 

Thrustmaster T. Racing Scuderia Ferrari Gaming 
Fejhallgató 

4 

Ferrari piros-fekete válltáska 3 

Ferrari piros-fekete utazótáska 2 

Ferrari fekete baseball sapka 3 

Ferrari piros baseballsapka 3 

Ferrari hátizsák 3 

Ferrari bögre 3 

Ferrari fém termosz 3 

Ferrari műanyag termosz 2 

2019.10.14. - 10.20. 

Ferrari keményfedeles, gurulós bőrönd 2 

Thrustmaster T. Racing Scuderia Ferrari Gaming 
Fejhallgató 

4 

Ferrari piros-fekete válltáska 3 

Ferrari piros-fekete utazótáska 3 

Ferrari fekete baseball sapka 2 

Ferrari piros baseballsapka 3 

Ferrari hátizsák 2 

Ferrari bögre 3 

Ferrari fém termosz 3 

Ferrari műanyag termosz 2 

2019.10.21. - 10.27. 

Ferrari keményfedeles, gurulós bőrönd 1 

Thrustmaster T. Racing Scuderia Ferrari Gaming 
Fejhallgató 

4 

Ferrari piros-fekete válltáska 3 

Ferrari piros-fekete utazótáska 2 

Ferrari fekete baseball sapka 3 

Ferrari piros baseballsapka 3 

Ferrari hátizsák 3 

Ferrari bögre 3 

Ferrari fém termosz 3 

Ferrari műanyag termosz 2 

2019.10.28. - 11.03. 

Ferrari keményfedeles, gurulós bőrönd 2 

Thrustmaster T. Racing Scuderia Ferrari Gaming 
Fejhallgató 

3 

Ferrari piros-fekete válltáska 3 

Ferrari piros-fekete utazótáska 2 

Ferrari fekete baseball sapka 3 

Ferrari piros baseballsapka 3 

Ferrari hátizsák 2 

Ferrari bögre 3 

Ferrari fém termosz 3 

Ferrari műanyag termosz 3 

2019.11.04. - 11.10. 
Ferrari keményfedeles, gurulós bőrönd 1 

Thrustmaster T. Racing Scuderia Ferrari Gaming 
Fejhallgató 

4 
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Ferrari piros-fekete válltáska 3 

Ferrari piros-fekete utazótáska 3 

Ferrari fekete baseball sapka 3 

Ferrari piros baseballsapka 2 

Ferrari hátizsák 3 

Ferrari bögre 3 

Ferrari fém termosz 2 

Ferrari műanyag termosz 3 

2019.11.11. - 11.17. 

Ferrari keményfedeles, gurulós bőrönd 2 

Thrustmaster T. Racing Scuderia Ferrari Gaming 
Fejhallgató 

4 

Ferrari piros-fekete válltáska 3 

Ferrari piros-fekete utazótáska 3 

Ferrari fekete baseball sapka 2 

Ferrari piros baseballsapka 2 

Ferrari hátizsák 3 

Ferrari bögre 3 

Ferrari fém termosz 2 

Ferrari műanyag termosz 3 

2019.11.18. - 11.24. 

Ferrari keményfedeles, gurulós bőrönd 1 

Thrustmaster T. Racing Scuderia Ferrari Gaming 
Fejhallgató 

4 

Ferrari piros-fekete válltáska 3 

Ferrari piros-fekete utazótáska 3 

Ferrari fekete baseball sapka 3 

Ferrari piros baseballsapka 2 

Ferrari hátizsák 3 

Ferrari bögre 3 

Ferrari fém termosz 2 

Ferrari műanyag termosz 3 

2019.11.25. - 12.01. 

Ferrari keményfedeles, gurulós bőrönd 3 

Thrustmaster T. Racing Scuderia Ferrari Gaming 
Fejhallgató 

4 

Ferrari piros-fekete válltáska 3 

Ferrari piros-fekete utazótáska 3 

Ferrari fekete baseball sapka 2 

Ferrari piros baseballsapka 3 

Ferrari hátizsák 3 

Ferrari bögre 3 

Ferrari fém termosz 3 

Ferrari műanyag termosz 3 
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2. Ferrari Élményutazás vonatkozásában:  

 

Sorsolási időszak  Kisorsolt nyeremények 
Kisorsolt nyeremények 

darabszáma 

2019.09.16. - 09.29. Ferrari Élményutazás Maranellóba 1 db 2 személyre szóló utazás 

2019.09.30. - 10.13. Ferrari Élményutazás Maranellóba 1 db 2 személyre szóló utazás 

2019.10.14. - 10.27. Ferrari Élményutazás Maranellóba 1 db 2 személyre szóló utazás 

2019.10.28. - 11.10. Ferrari Élményutazás Maranellóba 1 db 2 személyre szóló utazás 

2019. 11.11. - 11.24. Ferrari Élményutazás Maranellóba 1 db 2 személyre szóló utazás 

2019. 11.25. –  12.01. Ferrari Élményutazás Maranellóba 1 db 2 személyre szóló utazás 

 

 


