
Részvételi szabályzat 

 
„BerlingerHaus | Legyen profi a konyhában” elnevezésű promóció a 

Coop Promo+ emblémával ellátott üzleteiben 

 
 

„BerlingerHaus | Legyen profi a konyhában” 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: 

 
Hűségpontok gyűjtése és beváltása: 2022. április 20. és június 14. között, illetve a készlet 

erejéig. 

Az extra kínálatban szereplő tepsi és a két csatos sütőforma 2022.április 27-től 

csatlakoznak a promóció kínálatához, így azokra a pontbeváltás 2022. április 27-től 

június 14-ig vagy a készlet erejéig tart. 

 

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 

üzleteiben történő vásárlások alkalmával minden Résztvevő minden elköltött bruttó 

1000,- Ft után 1 db matricát kap, mely 1 db hűségpontnak felel meg (a továbbiakban úgyis, 

mint: ”Hűségpont”). 

„BerlingerHaus | Legyen profi a konyhában” promócióhoz kapcsolódó matrica:  

A kerekítés szabályai miatt a következő elvek érvényesülnek a matricakiadásnál: 

 
0-995 Ft 0 pontot 

996-1995 Ft 1 pontot 

1996-2995 Ft 2 pontot kap a vásárló. 

 
Magasabb vásárlási érték esetén a pontadási analógia ezzel megegyezik. 



A vásárlók további matricák átvételére válnak jogosulttá, amennyiben a Promóció ideje 

alatt a Coop szórólapokon és egyéb hirdetési eszközökön megjelölt termékekből, a 

megjelölt feltételekkel vásárolnak. 

 
A Résztvevők a matricákat a pénztárnál való fizetés során, kizárólag azonnal jogosultak 

átvenni és a pénztáros csak ily módon jogosult matricát kiadni a Résztvevők számára. A 

pénztártól való távozást követően matricákat a Résztvevők nem jogosultak utólag 

igényelni, illetve a pénztáros nem jogosult utólag matricákat kiadni és emiatt a Szervező 

reklamációt nem fogad el. A matricák kiadása kizárólag a bolti készletek erejéig vehetőek 

igénybe, azok sokszorosítása tilos. 

 
A Hűségpontok gyűjtésére a szervező pontgyűjtőfüzetet biztosít, amely a Promócióban 

résztvevő üzletekben ingyenesen érhető el, vagy a www.coop.hu weboldalról is letölthető. 

A Promóció keretében kínált termékek kedvezményes áron való megvásárlása kizárólag 

a matricákkal teli gyűjtőfüzet leadásakor lehetséges. A gyűjtőfüzet akkor tekinthető 

telinek, ha abba 10 darab matrica került beragasztásra. Több matricagyűjtő füzetbe 

beragasztott matricák nem vonhatóak össze. 

Minden egyes termék kedvezményes megvásárlásához 1-1 teli matricagyűjtő füzet, azaz 

gyűjtőfüzetenként 10 db matrica szükséges. 

A Promócióban szereplő termékek megvásárolhatóak hűségpontok beváltása nélkül is, 

kedvezmény nélküli normál fogyasztói áron. 

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 minősített pontokat indoklás nélkül visszatartani. 

A matricabeváltási határidőt követően átadott matricákat a Szervező nem fogadja el. 

 
A Promóció az akciós termékkészlet erejéig tart. Ha egy üzletben a Promócióban szereplő 

termékek valamelyikéből átmeneti hiány lép fel, a Szervező mindent megtesz a 

készlethiány pótlására és választása szerint jogosult a készlethiány időtartamára a 

Promóció szüneteltetésére, megszakítására vagy a promóció időtartamának a 

http://www.coop.hu/


készlethiány időtartamával történő meghosszabbítására. A Szervező helyettesítő termék 

megjelölésére is jogosult, ha a fenti készlet az akció (Promóció) időtartama alatt elfogyna. 

A Résztvevők a matricák gyűjtésével minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan 

tudomásul veszik és elfogadják a jelen hivatalos részvételi szabályzatban foglalt 

valamennyi feltételt. 

Egyéb rendelkezések 

 
Az akciós ajánlat esetében a készlethiányból, illetve készletelfogyásból eredő károkért a 

Szervező semmilyen kártérítési felelősséggel nem tartozik, és az esetleges 

készlethiánnyal, illetve készletelfogyással kapcsolatban meghozott intézkedésekkel 

szemben semminemű reklamációt nem fogad el. A Promócióba bevonásra került 

valamennyi termék esetén a bruttó kedvezményes és teljes fogyasztói ár változtatási jogát 

a Szervező fenntartja. A Résztvevők a részvétellel minden külön jognyilatkozat nélkül 

automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a jelen pontban foglaltakat. 

A matricák készpénzre nem válthatóak. 

 
Szervező fenntartja a jogot a jelen részvételi szabályzat módosítására vagy súlyos 

jogsértés észlelése esetén a teljes Promóció törlésére. 

A Szervező fenntartja azt a jogot, hogy manipuláció, jogosulatlan pontgyűjtés, 

szabálytalan Promóció, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Promócióból bárkit 

kizárjon. 

A Promóció kommunikációs anyagain látható képek csak illusztrációk, a valóságban 

eltérhetnek az ott megjelentektől. Nyomdai hibákból eredő téves információkért a 

Szervező nem vállal felellőséget. 

Garanciális feltételek 

 
A Promóció során kedvezményesen megvásárolható termékekre a törvény által előírt 

garancia érvényes a blokk ellenében. Hibás termék esetén csere lehetőséget biztosítunk. 

Ha az üzlet a csere időpontjában nem rendelkezik készlettel a cserélendő termékből, úgy 

a vevő visszakapja a termék kedvezményes vételárát. 



A termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért Szervező nem vállal 

felelősséget. 

A Promócióban részt vevő termékek: 

Termék megnevezése Boltkategória 
Normál 

fogyasztói ár 

Kedvezményes 

ár + 10 

hűségponttal 

Berlinger Haus Black Crystal Collection 16 
cm-es szószos edény

abc/szuper 7 399 Ft 4 399 Ft 

Berlinger Haus Black Crystal 

Collection 

24 cm-es serpenyő 

abc/szuper 8 199 Ft 5 299 Ft 

Berlinger Haus Black Crystal 

Collection 

28 cm-es serpenyő 

abc/szuper 9 989 Ft 6 399 Ft 

Berlinger Haus Black Crystal Collection 28 
cm-es grill serpenyő

szuper 11 399 Ft 7 399 Ft 

Berlinger Haus  

35x27 cm-es tepsi 
abc/szuper 5 499 Ft 3 299 Ft 

Berlinger Haus 

26 cm-es kerek csatos tortaforma 
abc/szuper 4 499 Ft 2 699 Ft 

Berlinger Haus 

39 cm-es szögletes tortaforma 
szuper 6 399 Ft 3 799 Ft 

Berlinger Haus 

24 cm-es fazék fedővel 
szuper 12 699 Ft 7 599 Ft 

Berlinger Haus 

24 cm-es alacsony lábas fedővel 
abc/szuper 10 999 Ft 6 599 Ft 

Berlinger Haus 
26 cm-es alacsony lábas fedővel 

szuper 13 199Ft 7 899Ft 

A hűségpromóció hirdetési felületein megjelenő további konyhai eszközök, melyek 
csak online vásárolhatóak meg, nem részei a hűségakciónak. A webáruház kínálatában
szereplő termékekre a hűségpont kedvezmény nem vehető igénybe. A webáruházban 
történő vásárlással hűségpontok nem gyűjthetőek. Az ajánlatban szereplő termékek a 
készlet erejéig érhetőek el.

2021. 04. 20. 

Co-op Hungary Zrt. 




