„Most az ünnepelt ajándékoz!
Vásároljon és kaparjon! A 20 éves Coop üzletlánccal mindig nyer!”
promóciós szabályzat

A nyereményjátékban történő részvétel feltételei

A CO-OP Hungary Zrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11/C, továbbiakban: „Szervező”) a jelen
szabályzatban részletezett,„Most az ünnepelt ajándékoz!” elnevezésű promóciót szervez. A Szervező
által szervezett promócióban bármely természetes személy részt vehet, aki az alább megjelölt
időtartam alatt bármely magyarországi Coop szuper vagy Coop abc üzletben alkalmanként legalább
2000,- Forint értékben vásárol. A Résztvevők a vásárlási tranzakciónként a pénztárnál teljesített
2000,- (Kettőezer) Ft-ot elérő fizetés után a pénztárostól kapnak mindösszesen 1 darab kaparós
sorsjegyet.
Ahhoz tehát, hogy a Résztvevők kaparós sorsjegy átvételére váljanak jogosulttá, a vásárlás során
általuk fizetett vásárlási végösszegnek vásárlási tranzakcióként el kell érnie legalább a 2000,(Kettőezer) Ft-os összeghatárt. A sorsjegyek kiadásának alapjául a blokk végösszegeként szereplő
forintösszeg szolgál. Azaz a kiadható sorsjegy az esetleges kedvezmények és az alkalmazandó
kerekítési szabályok figyelembevételével ténylegesen fizetendő vásárlási végösszeg és a választott
fizetési módozat alapján kerül meghatározásra.

A sorsjegyek kiadásának időtartama
A kaparós sorsjegyek kiadásának időtartama:
2015. március 4. és 2015. március 17. között a kaparós sorsjegy készletének erejéig.

A kaparós sorsjegyek
A promócióhoz összesen 2 000 000 (kettőmillió) darab kaparós sorsjegy került legyártásra, ebből
minden egyes sorsjegy nyerő szelvény.
A kaparós sorsjegyeken egy 29x33 mm nagyságú kaparós felület található, mely alatt az alábbi 13
felirat valamelyike található.
1.NYERŐ SZELVÉNY! 1000 Ft kedvezmény a következő vásárlásából.
2.NYERŐ SZELVÉNY!5000 Ft kedvezmény a következő vásárlásából.
3. NYERŐ SZELVÉNY! 10 000 Ft kedvezmény a következő vásárlásából.
4. NYERŐSZELVÉNY!1 csomag 100 g-os Camping
kedvezményt adunk!

ömlesztett sajtszeletek vásárlásakor 50 Ft

5.NYERŐSZELVÉNY!1 doboz 10 db-os,280 g-os gyorsfagyasztott Iglo halrudak vásárlásakor100 Ft
kedvezményt adunk!

6. NYERŐSZELVÉNY!1 db 900 g-os, rántott gyorsfagyasztott Valdor csirkecomb vásárlásakor 250 Ft
kedvezményt adunk!
7. NYERŐSZELVÉNY!2 db 0,5 l-es citromos Rauch Ice Tea vásárlásakor 100 Ft kedvezményt adunk!
8. NYERŐSZELVÉNY!2 db 0,5 l-esKubu Waterrr alma gyerekital vásárlásakor 100 Ft kedvezményt
adunk!
9. NYERŐSZELVÉNY!2 db 1,5 l-es Jana kék és vörös áfonya ízű ásványvíz vásárlásakor 100 Ft
kedvezményt adunk!
10. NYERŐSZELVÉNY!1 doboz Carefree34 db-os Cotton Fresh vagy30 db-os Flexiform Fresh
tisztasági betét vásárlásakor 100 Ft kedvezményt adunk!
11. NYERŐSZELVÉNY!1 db 900 ml-es vagy1 l-es Coccolino öblítő vásárlásakor 100 Ft kedvezményt
adunk!
12. NYERŐSZELVÉNY!1 db 400 ml-es Baba tusfürdő vásárlásakor100 Ft kedvezményt adunk!
13. NYERŐSZELVÉNY!1 db 250 ml-es Palmolive tusfürdő vásárlásakor 100 Ft kedvezményt adunk!

Sorsjegyek beváltása
A vásárlók a megnyert kedvezményeket kizárólag a sorjegyen szereplő feltételekkel érvényesíthetik.
Az 1-es, 2-es és 3-as szövegű sorsjegyeken szereplő, általános vásárlási kedvezmény bármely
magyarországi Coop szuper vagy Coop abc üzletben érvényesíthető 2015. március 4. és 2015.
március 31. között, amennyiben beváltáskor a vásárlás végösszege legalább a megnyert kedvezmény
értékének kétszerese. (Pl. 1000,- Ft kedvezmény megnyerése esetén a megnyert kedvezmény egy
következő legalább 2000,- Ft értékű vásárlási végösszegből érvényesíthető.) A sorsjegy készpénzre
nem váltható, értékéből visszaadni nem tudunk. Egy vásárlásnál egy sorsjegy váltható be.
A 4-13. szövegű sorsjegyeken lévő, konkrét áru vásárlásához kapcsolódó árkedvezmény bármelyik
magyarországi Coop szuper vagy Coop abc üzletben a sorjegyen szereplő termék darabszámának
megvásárlásakor érvényesíthető 2015. március 4. és 2015. március 31. között, az adott üzlet aktuális
árukínálatának függvényében. A sorsjegy készpénzre nem váltható, értékéből visszaadni nem tudunk.
A termékek ára további sorsjegyek beváltásával már nem csökkenthető.

Egyéb rendelkezések
A résztvevők a Promócióban való részvétellel automatikusan elfogadják e hivatalos Játékszabályt.
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket, vagy magát a Promóciót
kiegészítse vagy módosítsa.
A Szervező csak és kizárólag a CO-OP Hungary Zrt. által kibocsátott eredeti sorsjegyeket váltja be és
fenntartja a jogot, hogy a promócióból kizárja azon résztvevőket, akik vélhetően nem eredeti vagy
hamisított sorjegyeket kívánnak beváltani.
2015. március 01.

CO-OP Hungary Zrt.

