Hivatalos Játék- és Részvételi Szabályzat
Promóciós játék a MAPEI Kft-nél

1. Játék szervezője
A „Kettő jobb, mint az egy” elnevezésű fogyasztói promóció (továbbiakban: „Játék”) szervezője a
MAPEI Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2.) (továbbiakban: „Szervező”).
2. A Játék időtartama
A Játék 2017. augusztus 16-án, szerdán, 7:00-tól 2017.augusztus 16-án szerdán, 17:00-ig tart.
A 17:00 után beérkező megrendelések nem vesznek részt a Játékban.
3. Résztvevők köre
A Játékban a Mapei Kft. szerződött partnerei vehetnek részt.
4. A promóció rövid leírása
„Töltsd fel a raktárad, és tárazz be a Mapelastic kampányra is egyben: Rendelj minimum 3 kiszerelést
a 32 kg-os kétkomponensű Mapelasticból, és rendelésedre ma plusz 10% kedvezmény jár! Dupla
ajándék: most szettenként 1 frissítő ajándékcsomagot is küldünk Neked!

5. Promóciós Mapei termékek:
Mapelastic kétkomponensű vízszigetelés, 32kg-os kiszerelés, A+B komponens.
A kedvezmény akkor él, ha partnerünk minimum 3 szettre ad le megrendelést.

6. A Játékban részt vevő kedvezmény mértéke: plusz 10% a már meglévő, a berögzített
kedvezményes árból.
Számítási példa:
Ha egy termék listaára 100.- Ft, és Neked 20%-os kedvezményed van, akkor a Te beszerzési árad 80.Ft ebben az esetben. A plusz kedvezmény alapja az így kapott összeg, tehát a 80.- Ft, amire a
feltételek teljesülése esetén további 10 % kedvezményt biztosítunk, így a Te kedvezményes árad: 80.Ft *0,9= 72.- Ft.”
7. A Játék mechanizmusa
A Játék időtartama alatt, azaz 2017. augusztus 16-án, 7:00 - 2017. augusztus 16-án 17:00-ig, az a
partner, aki promócióban résztvevő termékekből minimum 3 szettet rendel, plusz 10%-os
árkedvezményt kap a meglévő, rögzített árából.



A megrendelést csak a Hivatalos Megrendelő lapon fogadjuk el.



Projekt névre hivatkozó rendelések nem vesznek részt a Játékban!



A kedvezmény feltétele, hogy a Szervező által meghatározott kiszerelésben és mennyiségben
történjen meg a vásárlás.

8. A promóció szabályai:
a) A promóciós terméket tartalmazó megrendelést a szokásos módon lehet leadni a Mapei Kft.
felé (e-mailben /megrendeles@mapei.hu/ vagy faxon.)
b) Amennyiben a promóció vásárlási feltétele megvalósult, a szerződött partner megkapja a
plusz 10%-os árkedvezményt, a már meglévő ára: az adott promóciós napon érvényben lévő
(rögzített) kedvezményét alapul vett ár, bele nem értve a projektekre szóló egyedi árakat.
c) Egyéb más futó akcióval, időszakos kedvezménnyel nem vonható össze.
d) Szállítási határidő: kiszállítás a készlet erejéig folyamatos a fuvarirányainknak megfelelően, és
a visszaigazolásunk szerint.
e) 1 promóciós rendelés egy szállítási címre rendelhető!
f)

A termék a partner saját, vagy viszonteladó telephelyére kerül kiszállításra, annak
megbontása, több címre történő kiszállítása nem lehetséges. Minden szállítási címre
teljesülnie kell az 5. pontban meghatározott mennyiségi követelménynek.

g) Az akciós ajánlat esetében a készlethiányból, illetve készletlefogyásból eredő károkért a
Szervező semmilyen kártérítési felelősséggel nem tartozik.
h) A plusz kedvezmény készpénzre nem váltható.

A Szervező felelőssége kizárólag az akciós termékek jelen szabályzatban meghatározott Mapei
termék vásárlási értékére terjed ki. Nyomdai vagy minőségi hiba esetén a Szervező felelőssége nem
haladhatja meg az érintett termékek értékét.

A részleteket keresse a www.mapei.hu weboldalon.
Szervező fenntartja a jogot a Játék törlésére vagy felfüggesztésére, a kedvezmény részben vagy
egészben történő megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a szabályok megszegésének
gyanúja merül fel.
Az akciós termékválaszték, illetve termékár változtatásának jogát a Szervező fenntartja.
A Játékban résztvevők részvételükkel, minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan tudomásul
veszik és elfogadják a jelen hivatalos Játék- és Részvételi Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt. A
Játék- és Részvételi Szabályzat módosításának jogát a Szervező fenntartja.

A részleteket keresse a www.mapei.hu weboldalon.
Budaörs, 2017.08.11.
MAPEI Kft.

