A Mammut Management Kft. által szervezett „VÁLASSZUK A BÉKÉT!” elnevezésű jótékonysági
Kampány részvételi szabályzata
(a továbbiakban „Kampányszabályzat/ Szabályzat”)
KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR
VEGYEN RÉSZT A JÓTÉKONYSÁGI KAMPÁNYBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL
EGYETÉRT!
1. A JÓTÉKONYSÁGI KAMPÁNYBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
1.1.
A Mammut Management Kft. (székhelye: 1024 Budapest, Lövőház utca. 2-6.,
cégjegyzékszáma: 01-09-304362, adószáma: 26146274-2-41, a továbbiakban: „Szervező”), mint az
alábbi vásárláshoz kötött fogyasztói jótékonysági Kampány (a továbbiakban: „Kampány”) Szervezője
kijelenti, hogy az általa szervezett vásárláshoz kötött fogyasztói Kampányban kizárólag azon 18.
életévüket betöltött, cselekvőképes, természetes személyek, valamint egyéni vállalkozók és gazdasági
társaságok (a továbbiakban: „Résztvevők”) vehetnek részt, akik a 2. pont szerint egy vásárlás
alkalmával legalább bruttó 10 000 Ft értékben terméket vásárolnak vagy szolgáltatást vesznek igénybe
a Kampányban részt vevő I. számú mellékletben megjelölt üzletekben a 3. pontban megjelölt Kampány
időtartama alatt.
A Szervező és a Kampány célja, hogy a Kampányban részt vevő vásárlókal együttműködve minden
legalább bruttó 10 000 Ft értékű vásárlás után a Szervező adományt nyújtson a Magyar Vöröskereszt
részére.
Szervező és anyavállalata a Kampány során a vásárlók által bemutatott bizonylatok együttes bruttó
végösszege 1%-ának megfelelő, de legfeljebb összesen bruttó 10.000 EUR összeggel támogatja a
Magyar Vöröskereszt munkáját. Az adományozás célja adományozott katasztrófa-válaszadás és
segélyezés tevékenységének támogatása az Ukrajnai események hatására kialakult humanitárius
válsághelyzetben.
1.2. A Kampány lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a
Szervező által megbízott ügynökség, a Maxxon Reklám Kft. (székhelye: 2120 Dunakeszi Széchenyi
utca 68., cégjegyzékszáma: 13-09-158089, a továbbiakban: „Lebonyolító”) látja el.
1.3. A Kampányból ki van zárva a Maxxon Reklám Kft., Mammut Managament Kft, Tumman Kft,
Mammut Szolgáltató Zrt., és Cushmann & Wakefield Property Management Service Kft valamennyi
munkavállalója, és kapcsolt vállalkozásainak – értve ez alatt minden olyan személyt, aki. Mammut
Managament Kft, Tumman Kft, Mammut Szolgáltató Zrt., és Cushmann & Wakefield Property
Managament Service Kft részére bármely jogviszony alapján munkavégzésre irányuló tevékenységet
végez – szerződött partnerei és azok munkavállalói, illetve e személyek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában
meghatározott közeli hozzátartozói.
1.4. A Résztvevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja jelen Szabályzatban foglaltak szerint a
részvétel feltételeit, ideértve az adatkezelésre vonatkozóan adott tájékoztatást is.
2. A KAMPÁNYBAN RÉSZT VEVŐ TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
2.1. A Kampányban a magyarországi Mammut Bevásárló és Szórakoztató Központ kereskedelmi
üzleteiben forgalmazott, a Kampány időtartama alatt egy vásárlás alkalmával legalább bruttó 10 000 Ft
értékben vásárolt termékek vagy igénybe vett szolgáltatások blokkjaival vagy számláival lehet részt
venni. A Kampányban részt vevő üzletek teljes listájának elérhetőségét a jelen Szabályzat I. számú
melléklete tartalmazza.
2.2. A Kampányban nem vesznek részt a postai, telefonos és bármely szolgáltatónál történő
számlabefizetések.
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2.3. A Kampányban nem vesz részt az ugyanezen időszak alatt az Aréna Mallban vásárolt termékek
vagy szolgáltatások blokkjai.
2.4. A Kampányban nem vesznek részt a 0-ás (nullás) blokkok és számlák, a gyógyszertárban vásárolt
vényköteles termékek, illetve a Mammut Management Kft. által értékesített vásárlási utalványok
számlái/blokkjai, illetve a pénzváltói számlák.
3. A KAMPÁNY IDŐTARTAMA
3.1. A Kampány 2022. június 01. napján 10 óra 00 perc 01 mp-től 2022. június 30. 17 óra 59 perc 59
mp-ig tart. Ennek megfelelően a Kampányban a 4.1.1. pont szerinti részvétel határideje is 2022. június
30. 17 óra 59 perc 59 másodperc.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Kampányt korábbi időpontban lezárja.
4. A KAMPÁNY MECHANIZMUSA, A KAMPÁNYBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL
FELTÉTELEI
A Résztvevők minden, egy blokkon/számlán található legalább bruttó 10 000 Ft értékű vásárlás után
garantált ajándékra jogosultak (a készlet erejéig), amelyet az erre kijelölt hostess pultnál vehetnek át a
Kampány időtartama alatt a blokk/számla bemutatását és a hostess által történt ellenőrzést követően.
Helyszín: Mammut 2. földszinten lévő hostess pult: minden nap 10:00 órától 18:00 óráig.
A Kampányban kizárólag a Kampány időtartama alatt, a Kampányban résztvevő üzletekben legalább
bruttó 10 000 Ft értékben megvásárolt termékek vagy igénybe vett szolgáltatások (nem számla
befizetések) blokkjával, illetve számlájával lehet részt venni. Egy Résztvevő egy érvényes blokk/számla
bemutatásával egy ajándék átvételére jogosult. Egy Résztvevő több alkalommal és több
blokkal/számlával is részt vehet a Kampányban a Kampány időtartama alatt azzal a kitétellel, hogy egy
blokk/számla csak egyszer vehet részt a Kampányban.
A Mammut Bevásárló és Szórakoztató Központ területén állandó kijelölt helye van a hostess pultnak. A
helyszínről érdeklődni lehetséges a Mammut Bevásárló és Szórakoztató Központ területén lévő
információs pultnál.
A Mammut Bevásárló és Szórakoztató Központ területén erre a célra kitelepült pultnál lévő hostessek a
Kampány időtartama alatt minden nap 10:00 órától 18:00 óráig fogadják be az érvényes
blokkokat/számlákat.
A Kampány utolsó napját követő 30 napon belül Szervező megállapítja a bemutatott bizonylatok
együttes bruttó végösszegét, és a végösszeg 1%-ának megfelelő, de legfeljebb összesen bruttó 10.000
EUR összeget a Szervező és anyavállalata ½ - ½ arányban, adományként átutalja a Magy Vöröskereszt
részére. Az átváltás során a 355 HUF/EUR árfolyam alkalmazandó.
4.1. A Kampány menete és az ajándékok
4.1.1. A Kampány menete
a) A Kampányban való részvétel feltétele, hogy a Résztvevő a 2. pont szerinti feltételeket
figyelembe véve egy vásárlás alkalmával legalább bruttó 10 000 Ft értékben vásároljon és a
vásárlást igazoló számlát vagy blokkot (továbbiakban: Bizonylat) megőrizze. A Résztvevő
feladata a Mammut Bevásárló és Szórakoztató Központ területén erre a célra kitelepült hostess
pultnál lévő hostesseknél a legalább bruttó 10 000 Ft értékű blokk/számla bemutatása.
b) A Bizonylatot minden esetben a hostess ellenőrzi és érvényességi jellel látja el (pecsét).
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c) A Bizonylatok érvényességének megállapítása minden esetben a hostess jóváhagyásával
történik, a Résztvevő a jóváhagyás hiánya esetén a döntés vitatására nem jogosult.
d) A hostess, mint a Szervező és Lebonyolító képviselője jogosult a Bizonylatot érvényteleníteni,
és a Résztvevő figyelmét felhívni a Kampányból történő kizárásra.
e) A Kampány időtartama alatt egy Résztvevő bármennyi blokkal/számlával részt vehet a
Kampányban, amennyiben a blokk/számla megfelel az 1.1 pontban meghatározott előírásoknak.
f) A Kampányban csak az érvényes, és jelen Szabályzatnak mindenben megfelelő Bizonylatok
benyújtói vehetnek részt. A Szabályzatnak nem megfelelő, vagy nem valós Bizonylatok
érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembevételre a Kampányban. Azok a Bizonylatok,
amelyek a Szabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Kampányból
automatikusan kizárásra kerülnek.
g) A Bizonylatokat a Szabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező, vagy a Lebonyolító
megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt átadó Résztvevő bármely okból nem felel
meg a Kampányszabályzatban rögzített feltételek bármelyikének, úgy az érintett Résztvevőt a
Kampányból egyoldalú döntéssel kizárhatja. A Kampányból - a Szervező egyoldalú döntése
alapján - kizárásra kerülhetnek azok a Résztvevők, akik a Kampány szellemével ellentétesen
hamis, vagy hamisított blokkal, számlával vesznek részt a Kampányban, azzal a céllal, hogy a
nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. A jelen pontban
meghatározott, és mindezeken túl az általában tisztességtelen magatartást tanúsító, azaz a
Kampány végeredményét meg nem engedett módon befolyásoló, vagy ezt megkísérlő
Résztvevők kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Kampánnyal összefüggésben a
Szervezőnek, a Lebonyolítónak és/vagy a Kampányban közreműködő partnereknek, illetve
Résztvevőknek okoztak.
h) A Szervező, a Lebonyolító és a Kampányban közreműködő partnerei fenntartják a jogot, hogy
manipuláció, jogosulatlan Bizonylat, szabálytalan Kampány, visszaélés, vagy ezek gyanúja
esetén a Kampányból bárkit, aki ezen magatartások valamelyikét elköveti, tanúsítja, vagy azzal
összefüggésbe hozható, indokolás nélkül egyoldalú döntés alapján kizárjanak.
i)

A Szervező, a Lebonyolító és a Kampányban közreműködő partnerei a legnagyobb
gondossággal járnak el a Kampány működtetése terén. A Szervező és Lebonyolító mindennemű
felelősséget és kártérítési kötelezettséget kifejezetten kizár.

4.1.2. Blokk/számla bemutatása/leadása és az ajándék átvétele
a) Amennyiben a legalább bruttó 10 000 Ft értékű blokk/számla érvényesen megőrzésre és a
hostess részére átadásra került, a blokk/számla hostess általi ellenőrzése és érvényesítése után a
hostess átadja az ajándékot a Résztvevő részére.
b) A hostess jogosult minden egyes alkalommal megvizsgálni, hogy a Szabályzat minden
pontjának megfelelően érvényes a blokk/számla.
c) A Kampány ideje alatt az érvényes blokkot/számlát bemutató Résztvevők az alábbi ajándékban
részesülhetnek:
A Kampány minden érvényes Résztvevője a készlet erejéig (3 000 db) RE-PET GYM BAG
(RPET címkével ellátott, RPET poliészter hátizsák megerősített sarkokkal, méret: 42X32 cm)
táskát kap ajándékba. Egy Résztvevő a bemutatott Bizonylatok számától függetlenül egy darab
ajándékra jogosult.
Továbbá minden Résztvevő Köszönőkártyát és origami galambot kap ajándékba. Az origami
galambot a Résztvevő a Hostessel közösen helyezi fel a kihelyezett dekorációra.
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d) A jelen pont szerinti az ajándék készpénzre, vagy bármely egyéb kedvezményre, vagy más
ajándék nem válthatók át.
e) Amennyiben a vásárlást igazoló blokk nem olvasható, vagy egyéb módon sérült, a Lebonyolító
jogosult a Résztvevő Bizonylatát a Kampányból kizárni. A bármilyen módon hamisított vagy
manipulált blokkok érvénytelenek, és nem vehetnek részt a Kampányban. A Kampányban részt
vevő blokkok érvényességével, valamint a Kampány jelen pontjában nem szabályozott
kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező, illetve a Lebonyolító
egyoldalú döntése az irányadó. A Lebonyolító a vásárlást igazoló blokk/számla tulajdonjogával
kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét azzal, hogy az eredeti blokk
tulajdonosa a jelen Szabályzat szerint az, aki az eredeti blokkot felmutatja.
4.1.4. Az ajándék átadása
A Lebonyolító a nyertes Résztvevőknek közvetlenül a Kampány helyszínén személyesen adja
át az ajándékot.
5. INFORMÁCIÓ A KAMPÁNYRÓL
5.1. A Kampányról részletes információk a helyszínen érhetők el. A Kampányról nem teljes körű
információk elérhetők a reklámanyagokon, illetve a különböző médiumokban elhelyezett hirdetéseken
keresztül.
5.2. A Résztvevők a Kampánnyal és az ajándékokkal kapcsolatos további információért, ideértve a
részletes
Szabályzat
ismertetéséért
is
a
Lebonyolítóhoz
fordulhatnak
az
ugyfelszolgalat@maxxonreklam.hu e-mail címen.
6. ADATVÉDELEM
6.1. A Kampányban történő részvétel során adatkezelés nem történik.
A jelen adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Szervező, Lebonyolító különös
tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és az Európai Tanács 2016/679 Rendeletében, az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.
6.2. Adattovábbítási lehetőség
Jelen Kampányban nincsen adattovábbítás.
7. VEGYES RENDELKEZÉSEK
Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a fent megnevezett kritériumok alapján érvénytelennek
minősített Bizonylatot jutalommal ne ellentételezze.
A Szervező/Lebonyolító az ajándék tekintetében szavatosságot/jótállást nem vállal, a nyertes ilyen
igényét jogszabályi keretek között az ajándék gyártójával, illetve forgalmazójával szemben
érvényesítheti garanciajeggyel.
A Szervező jogosult a Kampányt bármikor visszavonni. Szervező/ Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy
a Kampányszabályzatot - így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy hatósági
vagy bírósági határozat alapján - bármikor megváltoztathassa. A módosítás tényéről Szervező/
Lebonyolító a Résztvevőket a helyszínen tájékoztatja.
A Szervező és a Lebonyolító kizárja felelősségét a Kampánnyal kapcsolatos bármilyen kommunikációs
anyagban esetlegesen előforduló nyomdai vagy hasonló hibáért.
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Bármilyen a jelen Kampány kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező/ Lebonyolító egyoldalú
döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Résztvevőknek a mindenkor hatályos jogszabályok
alapján fennálló igényérvényesítési jogát.
A Szervező/ Lebonyolító bármikor - így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy
hatósági vagy bírósági határozat alapján, vagy bármely egyéb okból - jogosult jelen Szabályzatot
egyoldalúan módosítani, ideértve a Kampány megszüntetését is, azzal a feltétellel, hogy az ilyen
módosítás vagy kiegészítés nem eredményezheti a Résztvevők megtévesztését. A Szervező jogosult a
Kampányt bármikor visszavonni vis major esetén is.
A módosítás tényéről Szervező/Lebonyolító a Résztvevőket a https://mammut.hu oldalon keresztül
tájékoztatja.
Jelen Szabályzatra a magyar és uniós jogszabályok az irányadóak és a Kampányban való részvétellel
kapcsolatban kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.
Budapest, 2022. május 30.
Mammut Management Kft. Szervező
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I.

számú Melléklet – A jótékonysági Kampányban részt vevő üzletek listája
Az alábbi linken részletes megtalálható.
A Kampány alól kivétel minden szolgáltatói számlabefizetés, / pl: Posta, Vodafone / Bankok
és Hitelintézetek és Gyógyszertárakban vásárolt vényköteles termékek.
Az Arena Mall-ban vásárolt termék és szolgáltatások blokkjai nem vesznek részt a jótékonysági
Kampányban.
http://www.mammut.hu/uzletek

II:

számú Melléklet: kreatív

6

7

