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

1. A Játék szervezője
Az „Purhabhoz ajándék” elnevezésű promóció (továbbiakban: „Játék”) szervezője a MAPEI Kft.
(székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2.) (továbbiakban: „Szervező”).
2. A Játék időtartama
A Játék 2017. november 27-én üzletnyitástól 2017. december 11-én üzletzárásig tart.

3. A promóció rövid leírása
„Rendelj promóciós MAPEI termékeket és válassz ajándékaink közül!”
4. Résztvevők köre
A Játékban részt vehet bármely jogi személy, és bármely 18. életévét betöltött természetes személy.
A Játékban valamennyi, a Mapei Kft-vel szerződésben lévő, Mapei terméket forgalmazó partner
vehet részt.
5. Promóciós Mapei termékek
-

Mapapepur Universal M és G
Mapepur Roof M és G
Mapepur Winter M és G
Mapepur Cleaner

6. Megrendelés leadásának módjai:
1) A kereskedés megrendeli a promóciós termékeket a Mapei Kft-től, a promóciós
időszakban.
2) Amennyiben a promóció vásárlási feltétele megvalósult, szállításkor megkapja a
promóciós ajándékot a Mapei Kft-től.
3) Az ajándékok kiszállítási határideje: 2018. január 15.
4) Megrendeléshez szükséges használni a Hivatalos Megrendelő lapot, csak az ezen
elküldött rendelések vesznek részt a Játékban.

6. A Játék szabályai
1) A Játék időtartama alatt, azaz 2017. november 27. és 2017. december 11. között leadott
promóciós MAPEI terméket rendelő kereskedő partner vesz részt a Játékban.
2) Az ajándék elérésének feltétele, hogy teljesüljön a promóciós rendelési mennyiség, amely 10
karton vagy 20 karton az 5-ös pontban megadott termékekből. Fontos tudni, hogy kartont
nem lehet bontani!
3) A megrendeléshez használni kell a Hivatalos Megrendelő lapot, amely a mapei.hu oldalon
érhető el.
4) Az akciós ajánlat esetében a készlethiányból, illetve készletlefogyásból eredő károkért a
Szervező semmilyen kártérítési felelősséggel nem tartozik.
5) Az ajándék készpénzre nem váltható.
6) Projekt kódra hivatkozó rendelésekhez nem jár ajándék!
7) Az ajándékok a készlet erejéig tartanak.
8) Az ajándékok változtatásának jogát fenntartjuk.
9) Az ajándékok képei illusztrációk.
10) A promóciós MAPEI termékekért járó ajándékok kiszállítása után promóciós termék visszárut
nem áll módunkban elfogadni!

Szervező fenntartja a jogot a Játék törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremények részben vagy
egészben történő megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a szabályok megszegésének
gyanúja merül fel.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Játék feltételeit a vásárlók a kereskedésekben történő
tájékoztatása mellett megváltoztassa. 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 Játék további részletei megtalálhatóak a www.mapei.hu weboldalon.
Budaörs, 2017.11.24.
MAPEI Kft.

