Részvételi szabályzat
„ A Kis Kedvencek titkos élete 2” elnevezésű promóció a Coop Promo+
emblémával ellátott üzleteiben

„A Kis Kedvencek titkos élete 2” elnevezésű promóció (a továbbiakban: ”Promóció”)
szervezője a CO-OP Hungary Nagykereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

(székhely:

1097

Budapest,

Könyves

Kálmán

körút

11/C.;

cégjegyzékszám: Cg.01-10-043522; a továbbiakban: ”Szervező”)
A Promóció időtartama:
Pontgyűjtési időszak: 2019. május 29-től 2019. augusztus 13-ig, illetve a bolti készletek
erejéig.
Beváltási időszak: 2019. május 29-től 2019. augusztus 18-ig, illetve a bolti készletek
erejéig.
A Promóció résztvevői:
A Promócióban részt vehet bármely természetes személy (a továbbiakban:
„Résztvevő”).
Promóció mechanizmusa:
A Promóció keretében a pontgyűjtési időszak alatt a Coop Promo+ emblémával ellátott
uzleteiben torteno vasarlasok alkalmaval minden Resztvevo minden elkoltott brutto
2000,- Ft utan 1 db matricat kap, mely 1 db hűségpontnak felel meg (a továbbiakban

úgyis, mint: ”Hűségpont”).

A kerek tes szabalyai miatt a kovetkezo elvek ervenyesulnek a matricakiadasnal:
0-1995Ft

0 pontot

1996-3995 Ft

1 pontot

3996-5995 Ft

2 pontot kap a vásárló.

Magasabb vásárlási érték esetén a pontadási analógia ezzel megegyezik.

A vásárlók további hűségpontok átvételére válnak jogosulttá, amennyiben a Promóció
ideje alatt a Coop szórólapokon és egyéb hirdetési eszközökön megjelölt termékekből, a
megjelölt feltételekkel vásárolnak.
A Résztvevők a Hűségpontokat a pénztárnál való fizetés során, kizárólag azonnal
jogosultak átvenni és a pénztáros csak ily módon jogosult Hűségpontokat kiadni a
Résztvevők számára. A pénztártól való távozást követően Hűségpontokat a Résztvevők
nem jogosultak utólag igényelni, illetve a pénztáros nem jogosult utólag Hűségpontokat
kiadni és emiatt a Szervező reklamációt nem fogad el. A Hűségpontok kiadása kizárólag
a bolti készletek erejéig vehetőek igénybe.
A Hűségpontok gyűjtésére a szervező pontgyűjtőfüzetet biztosít, amely a Promócióban
résztvevő üzletekben ingyenesen érhető el, vagy a www.coop.hu weboldalról is
letölthető.
A Hűségpontok a bolti készlet erejéig érhetőek el, azok sokszorosítása tilos.
A Hűségpontok gyűjtésével a Résztvevő jogosulttá válik a Promócióban szereplő
termékek kedvezményes megvásárlására. 15 hűségpont összegyűjtése esetén 2490,Ft/db áron vásárolhatja meg valamely A „Kis Kedvencek titkos élete 2” plüsspárnát 30
hűségpont összegyűjtése esetén pedig 1490,- Ft/db áron vásárolhatja meg valamely A
„Kis Kedvencek titkos élete 2” plüsspárnát.
A Promóció keretében kínált termékek kedvezményes áron való megvásárlása kizárólag
a matricákkal teli gyűjtőfüzet leadásakor lehetséges. A gyűjtőfüzet akkor tekinthető
telinek, ha 15 db vagy 30 db matrica került beragasztásra. Több gyűjtőfüzetbe
beragasztott matricák nem vonhatóak össze.
Minden egyes termék kedvezményes megvásárlásához 1-1 teli gyűjtőfüzet, azaz
gyűjtőfüzetenként 15 db vagy 30 db matrica szükséges.
A Promócióban szereplő termékek megvásárolhatóak hűségpontok beváltása nélkül is,
kedvezmény nélküli normál fogyasztói áron 4990,- Ft/db.
A Hűségpontok beváltásakor a Résztvevőnek a pontgyűjtő füzetet át kell adnia a
pénztárosnak.

A pénztáros jogosult a Hűségpontok eredetiségét ellenőrizni és az érvénytelennek vagy
nem eredetinek minos tett pontokat indoklas nelkul visszatartani.
A promóció során 2019. július 17-30 között dupla extra hűségpontos akció kerül
meghirdetésre, melynek során a Coop Promo+ emblémával ellátott üzletekben történő
vásárlások alkalmával minden Résztvevő minden elköltött bruttó 2000,- Ft után 1 db
matrica helyett 2db matricát kap a készlet erejéig.

A promóció során 2019. július 31- augusztus 18 között minden megvásárolt plüsspárna
után 15db matricát adunk ajándékba. Az ajánlat a teljes áron, 15 vagy 30 hűségponttal
megvásárolt plüsspárnákra is érvényes a készlet erejéig.
A hűségpromóció az akcios termekkeszlet erejeig tart.

A Resztvevok a Husegpontok gyujtesevel minden kulon jognyilatkozat nelkul
automatikusan tudomasul veszik es elfogadjak a jelen hivatalos reszveteli szabalyzatban
foglalt valamennyi feltetelt.

Egyéb rendelkezések
Az akcios ajanlat eseteben a keszlethianybol illetve keszletelfogyasbol eredo karokert a
Szervezo semmilyen karter tesi felelosseggel nem tartozik. A Promocioba bevonasra
kerult valamennyi termek eseten a brutto kedvezmenyes es teljes fogyasztoi ar
valtoztatasi jogat a Szervezo fenntartja.
A Husegpontok keszpenzre nem valthatoak.
Szervezo fenntartja a jogot a jelen reszveteli szabalyzat modos tasara vagy sulyos
jogsertes eszlelese eseten a teljes Promocio torlesere.
A Szervezo fenntartja azt a jogot, hogy manipulacio, jogosulatlan pontgyujtes,
szabalytalan Promocio, visszaeles, vagy ezek gyanuja eseten a Promociobol barkit
kizarjon.
A Promocio kommunikacios anyagain lathato kepek csak illusztraciok, a valosagban
elterhetnek az ott megjelentektol. Nyomdai hibakbol eredo teves informaciokert a
Szervezo nem vallal felelloseget.

A promóció meghosszabbításra kerül.

Hűségpontgyűjtés 2019. 08. 14-től 09. 30-ig tart a készlet erejéig.
Hűségpontbeváltás: 2019. 09. 30-ig a készlet erejéig.

A promóció az alábbi feltételekkel kerül kiegészítésre:

A meghosszabbı́tott pontgyűjtés időszak alatt minden elköltött 2000 Ft után 2
hűségpontot adunk a promo+ emblémával ellátott Coop üzletekben.
Extra vásárlási lehetőség kupon felhasználásával.

A Coop országos akciós kiadványában elhelyezésre kerül egy kedvezményes kupon,
mely felhasználásával extra 15 hűségpont gyűjthető azonnal.
A kupon ellenében a vásárlók 1db plüsspárnát vásárolhatnak meg 2490Ft-os áron.

A kupon igénybe vehető a 30 pontos kedvezményes 1490Ft-os áron történő
vásárláshoz is, azonban ez esetben a kupon mellé szükséges még további 15 hűségpont
a pontgyűjtőfüzetben kigyűjtve.
A 15 pontos kedvezmény kuponok sokszorosíthatóak, azonban 1 plüsspárna
vásárláshoz csak egy 15 pontos kedvezménykupon váltható be.

A kupon 2019.08.19-től 09.30-ig a plüsspárnák készleteinek erejéig váltható be.

