
PROMÓCIÓ SZABÁLYZAT 

 

A promóció elnevezése: HANGOLÓDJ RÁ A KARÁCSONYRA! 

A Promócióban részt vehet (Résztvevő) minden 18. életévét betöltött, természetes személy, aki 

Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: „Promóció”). 

18 éven aluliak számára szülői beleegyezés szükséges a promócióban való részvételhez. 

A Promócióból ki vannak zárva a Mammut Üzletközpont, illetve leányvállalatainak, a vállalatcsoport 

további tagjainak alkalmazottai, munkavállalói, valamint a Promóció szervezésében részt vevő egyéb 

harmadik személyek (idei értve az Mammut üzleteinek) alkalmazottai, munkavállalói és mindezen 

felsorolt személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

A Résztvevő a Promócióban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen szabályzatot. 

A promóció időtartama: 2020. december 18. napján 11.00 órától 2020. december 20. napján 19.00 

óráig tart. 

A promócióban való pályázat menete: 

Mammut üzletközpont üzleteiben a promóció időtartama alatt legalább 5 000 Ft értékben történő 

vásárlást igazoló blokk/számla bemutatásával a Résztvevő átveheti a helyszínen (Mamut II. fsz. 11.00 

és 19.00 óra között) a garantált ajándékát. Amennyiben az egy üzletben történő vásárlás nem éri el 

az 5 000 Ft-ot, úgy a blokkok összegyűjtésével (maximum 2 db) lehet igényelni az azonnali ajándékot. 

Az azonnali ajándék a készlet erejéig érvényes. 

 

A játékban nem vesznek részt: 

- a O-ás (nullás) blokkok és számlák,  

- a gyógyszertárban vásárolt vényköteles termékek számlái,  

- a Mammut Managament Kft. által értékesített vásárlási utalványok,  

- a postai, telefonos és bármely szolgáltatónál történtő számlabefizetések. 

A vásárlást bizonyító blokkot/számlát meg kell őrizni, mert a nyertes nyereményre való jogosultságát 

ez igazolja. A blokk/számla akkor alkalmas a vásárlás, és egyben a nyereményre való jogosultság 

bizonyítására, ha abból egyértelműen kiderül, hogy a vásárlás a promóciós időtartamban, a 

promócióban résztvevő kereskedelmi egységek egyikében történt, és hogy a vásárlás értéke legalább 

5 000 Ft. 

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon Résztevőket, akik nem a szabályzatnak megfelelő 

számlával/blokkal jelentkeznek, vagy egyébként nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek a 

Promócióból kizárja. 

Az ajándék pénzre és más nyereményre át nem váltható. 

Az ajándék: 

Résztvevő általa kiválasztott, vásárláshoz kötött garantált ajándékok közül, a készlet erejéig 

választható: sült gesztenye, karácsonyi forró ital: forralt bor vagy tea. 



Egy Játékos maximum 4 (négy) db azonnali ajándék átvételére jogosult egy nap, a blokk értékétől 

függetlenül. 

18 éven aluli személy forralt bor átvételére nem jogosult.  

Az ajándékra való jogosultság ellenőrzése: 

A vásárlást igazoló blokk/számla átadásakor Szervező ellenőrzi annak valódiságát és eredetiségét. A 

nyeremények átadására a nyertes blokk/számla bemutatásakor a promóció ideje alatt, a készlet 

erejéig jogosult. 

A Résztvevő az ajándék átvételével egyúttal hozzájárulását adja ahhoz, hogy képmása az 

üzletközpont virtuális média felületeken közzétételre kerüljön. 

A Szervező kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a résztvevők személyes adatait az 

adatvédelmi szabályzatának megfelelően kezeli. 

Szervező a jelen szabályzat változtatásának a jogát fenntartja. Szervező a jelen szabályzat bármely 

módosítását honlapján, illetve a résztvevő üzletekben hirdetőtábla útján haladéktalanul, mindenki 

számára elérhető módon nyilvánosságra hozza. 

Amennyiben a promóció során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely 

visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóciót szüneteltesse vagy 

megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Promócióból kizárja. 

Szervező minden elvárható módon törekszik a Promóció tisztaságának biztosítására és megőrzésére, 

de kizárja a Promócióban résztvevő személyt bármilyen címen ért, vélt, vagy valós kár megtérítése 

iránti felelősségét. 

 

Budapest, 2020. december 17. 


