
Előfizetői nyereményjáték 
 
 
2020. november 16. és 2020. december 31. között nyereményjátékot hirdetünk!  
Az akció keretein belül mindenki, aki digitális magazin éves előfizetést vásárol a 
www.dimag.hu oldalon , részt vesz egy sorsoláson, ami január 2.-án lesz lebonyolítva a 
random.org oldalon keresztül. 
 
Lepd meg magad vagy egy kedves ismerősödet egyéves digitális lapelőfizetéssel a 
www.dimag.hu  oldalon, és vásárlásoddal rész veszel a nyereményjátékunkon, aminek a 
főnyereménye egy  2 főre , 2 éjszakára szóló pihentető kikapcsolódás a hévízi 5 csillagos 
Lotus Therme Hotel & Spa-ba! 
 
Nyeremények: 
1 díj.: Lotus Therme Hotel & Spa voucher  (2 éjszaka 2 fő részére szóló, kétágyas szobában, 
félpanziós ellátással és korlátlan wellness használattal) 
Részletek: 

• Üdvözlő ital 
• Gazdag választékú büféreggeli  
• Büfévacsora 
• Érkezéskor egy üveg ásványvíz a szobába bekészítve 
• Vízforraló a szobában teakészítési lehetőséggel 
• 3.000 m²-es spa és wellnessrészleg korlátlan használata: külső és belső medence, 

pezsgőfürdő, gyógymedence, relax medence, meditációs medence  
• Szaunavilág: finn szauna, gőzfürdő, aroma-fényszauna, laconium, kerti szauna, 

infraszauna, élményzuhanyok, Kneipp taposómedence, szaunaceremóniák naponta 
négyszer 

• Részvétel a heti sport és wellness programokon 
• Fitneszterem, gimnasztikaterem 
• Törölköző, fürdőköpeny, fürdőtáska és szobapapucs a tartózkodás ideje alatt 
• Minden nap élőzene a Shali Mar bárban 
• Naponta gyógyteakínálat 
• Fedett parkolás 
• WIFI internetcsatlakozási lehetőség a szálloda közösségi helyiségeiben és a szobákban 

 
A kupon érvényessége: 2021.01.05. – 12.20. 
 
2. díj: Magazin előfizetési csomag, amely tartalmaz 1 éves digitális magazin előfizetést a 
következő magazinokra: 

- 1 éves Luxury Magazin előfizetés 
- 1 éves VMax Autós magazin előfizetés 
- 1 éves MiFérfiak Magazin előfizetés 

 
3. díj: Magazin csomag, ami tartalmaz fél éves digitális magazin előfizetést a következő 
magazinokra: 

- Business Class magazin 
- MiFérfiak Magazin 
- VMax magazin 

 



A nyereményjáték mellett A Lotus Therme Hotel és Spa, valamint DIMAG közös 
promóciójában 2020 december 31-ig minden digitális magazin előfizetést vásárlónk 20% 
kedvezményre jogosult a Lotus Therme Hotel és SPA hotelben történő online foglalás esetén. 
Amennyiben az akciós időszakban vásároltál digitális magazin előfizetést a kedvezményre 
jogosító kuponkódot egy külön emailben kapod meg az ügyfélszolgálatunktól. Ha a kuponod 
megérkezett, akkor biztos lehetsz abban, hogy részt fogsz venni a sorsolásban. 
 
Részletek, szabályok: 
 
Sorsolás: 2020.01.04. 14:00 óra. 
 
A sorsolás menete: az előfizetőink egy táblázatba lesznek felvezetve, amelyek a sorszámai 
alapján lesznek azonosítva. Az előfizetők számának megfelelően indítunk egy véletlen sorsolást 
a random.org-oldalon és a kiadott szám jelöli majd a táblázat sor számát. Akinek a sorszámát 
kidobja a rendszer, az lesz a nyertes. J A sorsolás fordított sorrendben történik, így az első két 
kisorsolt kapja a magazin előfizetéseket, majd a harmadik kisorsolt nyeri meg a fődíjat. 
 
 
Tartózkodás: Aki nem szeretne részt venni a nyereményjátékban, kérjük küldjön egy emailt az 
ugyfelszolgalat@dimag.hu email címre amiben a levél tárgyaként a nyereményjáték leiratkozás 
szavakat írja.  
 
Nyeremények átadása: 
A nyertesek a DIMAG rendszerben regisztrált e-mail címükre kapnak tájékoztatást. A 
magazinok előfizetéseit kupon formában fogjuk kiküldeni az e-mail címre. 
A fődíj nyomtatott voucher formában is ki lesz küldve a Lotus Therme Hotel & Spa jóvoltából, 
amelyhez a postázási cím egyeztetéséhez kollégáink felveszik a nyertessel a kapcsolatot. 
 
 
Mindenkinek jó szerencsét és kellemes olvasást kívánunk ! 
 
DIMAG – az online újságárusod 


