
Internetes lehúzások 
Kétféle trükk, egy cél: a fogyasztók pénztárcája  

Egy hét alatt fél tucatszor nyert az elektronikus postaláda tanúsága szerint, ám a már 
ismert átverés mellett, most egy igazi gyöngyszemre is akadt a Teszt és Piac 
Fogyasztóvédelmi Egyesület, amely immár sokadszor figyelmezteti a fogyasztókat arra, hogy a 
világhálón keresztül, kéretlenül a postaládánkba érkez nyeremény- és ajándékfelhívások 
ahelyett, hogy valódi nyereményeket rejtenének, igen megterhel ek lehetnek pénztárcánkra 
nézve.  

A nyereményjátéknak 

 

de akár már meg is nyert ajándéknak 

 

álcázott tartalomküld 
szolgáltatások továbbra is virágoznak. A gyanútlan netez miközben csak egy Tahitire szóló 
utazás vagy egy Ipad sorsolásán szeretne részt venni, többnyire nem is sejti, hogy borsos árú 
tartalomszolgáltatást rendelt meg mobilszáma megadásával. Egy hét leforgása alatt fél tucatszor 
nyertünk  volna, ha nem vagyunk résen. A Mediafun névre keresztelt SMS szolgáltatás egy hétig 

biztosít gyanútlan megrendel je számára korlátlan mobil alkalmazást, cseng hang- és háttérkép 
letöltést, potom bruttó 2.000 forintos egyszeri díjért. S hogy err l az elektronikus postaládánkba 
érkez spamekben szó sincs? Nos, úgy t nik, ez egyel re csak minket zavar

  

Most azonban a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok egy új gyöngyszemére leltünk: 
reklámfilm nézésért ingyen szálláshely 5 éjszakára. Rendhagyó beszámoló egy rendhagyó 
ajándékról : 
Tudja-e, hogy egyike annak a néhány embernek, akik ma átvehetnek egy garantált, 2 személyre 

szóló, ÖT NAPOS TARTÓZKODÁST EGY HOTELBEN cserébe azért, hogy megnéz 3 DARAB, 
HOTELEKET REKLÁMOZÓ FILMET? FIGYELEM! Az Ön promóciós kódja: (Itt egy kód 
szerepel.) Ha a filmek megnézése után beírja az rlapra ezt a kódot, akkor a két személyre, 5 
éjszakára szóló elszállásolás csomagért nem fizet semmit! 

 

így az igen kecsegtet reklámlevél, 
melyet a Neovia.tv-t l kaptunk. 
Persze a gyakorlott fogyasztóvéd 

 

s t a sokat látott fogyasztó is 

 

tudja, hogy ilyen bizony nem 
nagyon van. Ezért a dolgok mögé néz. 
Ha az 

 

egyébként jól felépített 

 

honlapon kezdünk el keresgélni, lassan azért célba érünk. Igaz, A 
promócióról cím menüpont alatt még nem jutunk eredményre. A leírásból még mindig úgy t nik, 
nincs más dolgunk, mint megtekinteni egy reklámfilmet, benne 3 szálláshely kisfilmjével, majd 
megadnunk adatainkat (ami után egy azonosítót kapunk postán), és máris hozzájutunk az ingyenes 
szálláslehet séghez. Amennyiben viszont a Szabályzat menüpontra kattintunk, közelebb kerülünk a 
megoldáshoz. Itt ugyanis már 

 

igaz kissé furcsa megfogalmazásban 

 

kiderül, hogy ha az 
ingyenes szállást igénybe akarjuk venni, akkor egy bizonyos összeget naponta ki kell 
fizetnünk kötelez ellátás díja vagy napi díj címén.  
Persze lehet, az internetes nyereményes n edz dött fogyasztó még e fölött is szemet hunyna, ha 
az összeg mondjuk néhány száz, esetleg egy-két ezer forint lenne. Ám természetesen nem így van.  
A magyarországi kínálatból találomra kiválasztottuk a ceglédi Best Western Hotel Aquarellt, ahol az 
ingyen szállás mellé napi 10.900 forintos kötelez ellátás dukál (1 napra, 1 feln tt személyre, 

amely magában foglal egy reggelit, meleg f étkezést 2 vagy több fogással és desszertet). Ehhez 
képest már apróság, hogy ha 

 

miután végignéztük a reklámfilmet 

 

nekiállunk kitölteni a 
megrendel lapot, amellyel személyre szabott azonosítónkat kérhetjük ahhoz, hogy fél éven belül a 
megadott helyek valamelyikén szállásunkat igényelhessük, akkor az is kiderül, hogy eme 
azonosítóért (ami nem más, mint egy hotelcsekk) kibocsátási díj címén 1.940 forintot kell 
fizetnünk. 
S hogy mi történik akkor, ha jelent s id töltést l megkímélve magunkat nem igényeljük a 
gyakorlatban korántsem ingyenes tartózkodási lehet séget? Természetesen sokkal jobban járunk, 
ugyanis a szallas.hu üdülési portál adatai szerint a ceglédi Best Western Hotel Acquarellben 
két f ott tartózkodása esetén 44.995 Ft/f áron foglalhatunk 5 éjszakás üdülést (8.999 



Ft/nap/f ), amelyben benne foglaltatik a szállás (kétágyas standard szoba balkonnal) svédasztalos 
reggelivel és vacsorával, az élményfürd , a pezsg fürd , a szaunák és a fitneszterem korlátlan 
használata

   
Budapest, 
2011. 09. 07. 


