Játékszabályzat
„RAGASSZ ÉS NYERJ”
Kapd el a nyár legjobb pillanatait vagy hűtsd magad egy saját készítésű szódával - Mapei
ragasztókampány

A kampány rövid leírása:
Vásároljon 2013. augusztus 1-31. között legalább bruttó 25.000 Ft értékben MAPEI hidegburkolati
ragasztót: Adesilex P7, Adesilex P9, Keraflex, Keraflex S1, Keraflex Light S1, vagy Keraflex Maxi S1,
és regisztráljon a www.hidegburkolat.hu (http://www.mapei.com/adv/HU/mapei_nyari_akcio/)
oldalon.
A fent felsorolt termékek bármilyen kiszerelésű csomagolása és bármilyen színű termékváltozata
részt vesz az akcióban.
Tárgyi nyereményakció szabályai:
Tárgyi nyereményjátékban való részvétel feltételei: Vásároljon egyszerre legalább bruttó 25 000 Ft
értékben a fent megadott termékekből és regisztráljon a www.hidegburkolat.hu
(http://www.mapei.com/adv/HU/mapei_nyari_akcio/) weboldalon 2013. augusztus 1-től 2013.
augusztus 31-ig. A regisztrációnál kérjük, adja meg a vásárláshoz kapott számla számát és a vásárlás
helyét. Egy számlát csak egyszer regisztrálhat, de több számlát is feltölthet az akció ideje alatt,
növelve ezzel nyerési lehetőségét.
A különböző számlákon szereplő tételek nem vonhatóak össze. Csak azok a számlák érvényesek,
amelyeken a Mapei termékek vásárlási összege eléri a bruttó 25.000 Ft-ot. A számlán a Mapei
termékek felsorolása, vagy megnevezésének egyértelműnek és felismerhetőnek kell lennie.

A regisztrációval hozzájárul, hogy személyes adatait a Mapei Kft. marketing céllal felhasználhassa.
Megadott hozzájárulás bármikor visszavonható postai úton (Mapei Kft. 2040 Budaörs, Sport u. 2.) és
e-mailen (marketing@mapei.hu).
Tárgyi nyeremény:
Minden regisztráló, az első feltöltéskor garantált ajándékot kap (1 db ácsceruzát vagy 1 db
nyakpántot), melyet az akció alatt folyamatosan, de legkésőbb 2013. szeptember 10-ig postázunk a
regisztrációnál megadott postai címre.
A garantált nyeremények közül a regisztráló nem tud választani, azok kiküldése a készlet erejéig
történik.

Sorsolásra kerül:




1 db Panasonic Lumix FZ48-as fényképezőgép
2 db Sodastream szódagép

A sorsolás közjegyző jelenlétében történik.
Nyilvános sorsolás időpontja: 2013. szeptember 3. kedd 9:00
Sorsolás helyszíne: Mapei Kft., 2040 Budaörs, Sport u.2.
Sorsolás típusa: Gépi
A sorsolás során kihúzott 1 fődíj és 2 nyertes nevét a Mapei Kft. a www.hidegburkolat.hu
(http://www.mapei.com/adv/HU/mapei_nyari_akcio/) weboldalon 2013.szeptember 3-én közzéteszi.
A sorsoláson kihúzásra kerül még 1 pót fődíj és két pót nyertes, akik akkor lépnek a nyertesek

helyébe, ha azok az értesítést követő 30 napon belül nem jelentkeznek a nyeremény átvételére vagy
nem rendelkeznek a szabályzatban kért a leírásnak megfelelő számla vagy számlamásolattal.
Tárgyi nyeremény átvétele: a nyeremény átadására a nyertessel telefonon egyeztetett időpontban
(sorsolást követő 30 napon belül), személyesen kerül sor. A nyeremény átvételének feltétele a
beregisztrált számla vagy annak másolatának bemutatása.
Általános rendelkezések:
A játékban résztvevők elfogadják és magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik a hivatalos
játékszabályt, mely a www.hidegburkolas.hu
(http://www.mapei.com/adv/HU/mapei_nyari_akcio/) internetes oldalon található. A játékban a
Szervező, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő cégek tulajdonosai,
vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek a Ptk. 685. § b) pontja szerint meghatározott közeli
hozzátartozói nem vehetnek részt. A Mapei Kft., 2040 Budaörs, Sport u.2. szám alatt 2013.
szeptember 3-án 09:00 órakor tartandó sorsoláson a 2013. augusztus 31. 24.00 óráig regisztrált
jelentkezések vesznek részt.
A tárgyi nyeremények készpénzre nem válthatók adóvonzatukat a Mapei Kft. állja, átvételük az
adatlapon szereplőhöz kötöttek. A nyeremények változtatásának jogát a Mapei Kft. fenntartja. Jogi út
kizárva.

