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Részvételi feltételek 

 

 

Részvételi feltételek 

 

A CO-OP Hungary Zrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11/C., 

cégjegyzékszám: 01-10-043522; a továbbiakban: „Szervező”) „COOP Használt étolaj 

visszagyűjtés” elnevezésű akciója (továbbiakban: „Akció”) során bármely Coop olajpont 

emblémával rendelkező Coop üzletben minden leadott 1literes kiszerelésű a részvételi 

feltételekben meghatározottaknak megfelelő használt étolaj leadása esetén 80,- Ft, azaz 

nyolcvan forint értékű kedvezménykupon (a továbbiakban: „Kupon”) kerül átadásra. 

Az Akcióban a vásárló részvétele nem kötelező, de az Akcióban való részvétel jelen részvételi 

feltételek (a továbbiakban: „Részvételi feltételek”) automatikus elfogadását jelenti. 

 

Az Akció időtartama és helyszíne  

Az Akció visszavonásig érvényes a Coop Olajpont emblémával rendelkező Coop üzletekben.  

 

Az Akció menete 

Amennyiben bármely természetes személy a Coop Olajpont emblémával rendelkező Coop 

üzletekben felkeresi az olajátvételi pontot és a meghatározott feltételeknek megfelelő 

minőségű és mennyiségű használt étolajat leadja a Coop üzletben az arra kijelölt 

munkatársnak az a leadott mennyiségnek megfelelő értékű kupont kap az olajátvételi 

ponton, melyet az üzletben a kupon átadásától számított 6 hónapon belül levásárolhat a 

pénztárnál. 

 

  



Használt étolaj átvétel feltételei: 

 

Kizárólag szennyeződés- és idegen folyadéktól mentes étolajat veszünk át, mely átlátszó, jól 

zárható 1literes kiszerelésű vásárló által hozott flakonba van töltve.  

A flakonba bármilyen típusú háztartási étolaj tölthető (pl. napraforgó, kukorica, olíva,  

kókusz, stb.) 

1 alkalommal leadható maximális olajmennyiség: 5 liter 

 

Az olajátvételre kijelölt munkatárs jogosult a használt étolaj minőségének és mennyiségének 

ellenőrzésére, amennyiben azok nem felelnek meg az előírásoknak indoklás nélkül 

visszautasíthatja annak átvételét. 

 

Kupon értéke: 

1 liter a fenti feltételeknek megfelelő minőségű használt étolajért munkatársunk 1 db, 80 Ft 

értékű kupont ad át Önnek.  

Amennyiben ennek többszöröse kerül leadásra annyiszor 80Ft értékű kupon kerül átadásra 

ahány litert étolaj átvétele megtörtént. 

A kupon tartalmazza a kiadás dátumát és a kibocsátó üzlet nevét. 

A Kuponok kibocsátása a kuponszelvények készleteinek erejéig történik.  

 

A kupon beváltás feltételei: 

A Kupon egy alkalommal váltható be, melyet a pénztárosnak a beváltás során át kell adni.   

A kupon beváltható a kibocsátó üzletben, a kupon kiadásától számított 6 hónapon belül. 

A kedvezmény a vásárlás végösszegéből kerül levonásra.  

A kupon nem használható fel elektronikus egyenleg feltöltésére, göngyöleg vásárlására. 

Más kuponokkal, illetve kedvezményekkel is összevonható. 

Egy vásárláskor egyszerre több kupon is felhasználható. 

Az Akció során kizárólag sérülésmentes és eredeti Kupon váltható be, a Kupon bármilyen 

sokszorosítása szigorúan tilos!  

A Kupon készpénzre nem váltható, értékéből készpénz vissza nem adható. 

 



Egyéb jogi feltételek 

Az étolaj átvétele az üzlet tárolási kapacitását meg nem haladó mennyiségig történik.  A kapacitást 

meghaladó mennyiségű és át nem vett használt olaj beváltásából eredő károkért a Szervező 

semmilyen kártérítési felelősséggel nem tartozik. 

A Szervező a jelen Akció feltételeit az akciós időszak alatt közzéteszi a www.coop.hu 

honlapon.  

 

Amennyiben a vásárló az Akció feltételeit – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem 

fogadja el, vagy azzal kapcsolatban utóbb kifogást emel, az Akcióból automatikusan kizárásra 

kerül. Az agresszívan fellépő, fizikai erővel más elé tolakodó, a kulturált viselkedés szabályait 

felrúgó vásárlók automatikusan kizárásra kerülnek az Akcióból. 

 

Az Akció feltételei egyoldalú módosításának jogát a Szervező fenntartja, a fenti 

elérhetőségeken történő egyidejű közzététellel. 

 

A Szervező a rendszer meghibásodásáért és az ebből eredő bármely esetleges 

következményért felelősséget nem vállal. A Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle 

független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége 

miatt, amely neki nem felróhatóan következik be, ideértve azt az esetet is, ha az Akció idő 

előtti befejezésére kerül sor. A Szervező fenntartja a jogot, hogy ilyen előre nem látható, a 

Kuponok átadásának meghiúsulását eredményező okok miatt az Akció feltételeit bármikor 

megváltoztassa, vagy az Akciót visszavonja. 

 

 

 

Budapest, 2018. 10.11 


