Mikulás napi nyereményjáték
Játékszabályzat
Akció időtartama: 2017. december 09. napján 10:00-tól a készlet erejéig, de legkésőbb 2017. december 09. napján 17:00ig.
Az akció leírása:
 A Szervező vásárláshoz kötött nyereményjátékot hirdet a Vértes Center Bevásárlóközpont (a továbbiakban
VCB) vásárlói részére.
 Az akció menete: a Vásárló abban az esetben vehet részt az promócióban, amennyiben 2017. december 09.
napján 08:00 és 17:00 között a VCB területén lévő üzletekben megtörtént vásárlás, fogyasztás vagy szolgáltatás
(Volán buszpályaudvar, illetve a VCB-ben működő Exclusive Change kivételével) után járó blokkot (a
továbbiakban: blokk) bemutatja a VCB földszintjén az aulában a szerencsekerék mellett álló hosztesznek.
 Érvényes, beváltható blokk: amely minimum 10.000 Ft értékű vásárlást tartalmaz, és a vásárlás időpontja
2017. december 09. napján 08:00 és 17:00 közé esik. Kivételt képeznek ez alól az alábbi vendéglátóhelyen történt
vásárlások, ahol a 10.000 Ft értékű blokk, több, kisebb értékű, akár különböző vendéglátóegységben kapott
blokkból is összetevődhet az alábbi vendéglátóhelyeken kapott blokkokból:
o Pasa Kebab
o Nagymama konyhája
o McDonald’s/McCafé
o Ruyi kínai gyorsétterem
o BubbleShop
o Gusto Cafe e Gelato
 Beváltás időpontja: 2017. december 09. napján 10:00-tól a készlet erejéig, de legfeljebb 2017. december 09.
napján 17:00-ig
 Beváltás helyszíne: a VCB aulájában felállított szerencsekerék
 Beváltás menete:
o Az eredeti blokk bemutatása a hosztesznek (másolatot nem áll módunkban elfogadni),
o A hosztesz megjelöli, majd visszaadja a blokkot (1 blokkot csak egyszer áll módunkban elfogadni),
o Vásárló lehetőséget kap, hogy egyszer megpörgesse a szerencsekereket.
o Amennyiben a szerencsekerék nyele a nyeremény megnevezésével ellátott cikkelyen áll meg, a vásárló
a rajta lévő ajándékra jogosult az alábbi készlet erejéig:
 10 db, egyenként 10.000 Ft értékű Vértes Center vásárlási utalvány
 5 db, egyenként 5.000 Ft értékű Vértes Center vásárlási utalvány
 2 db, egyenként 5.000 Ft értékű Takko Fashion vásárlási utalvány
 4 db, egyenként 5.000 Ft értékű Háda vásárlási utalvány
 6 db Libri ajándékkönyv
 2 db, egyenként 5.000 Ft értékű Takko Fashion utalvány
 2 db, egyenként 100 ml-es parfümre beváltható kupon, mely a Vértes Center földszintjén
található Kimért Parfümben váltható be a kuponon szereplő határidőig
 1 db, 15.200 Ft értékű teljes kárpittisztítás a Vértes Center -1 szintjén működő Smart Car
Wash-ban
 5 db, egyenként 7.750 Ft értékű prémium külső-belső tisztítás a Vértes Center -1 szintjén
működő Smart Car Wash-ban.
 20 db, egyenként 500 Ft értékű budmil bevásárlótáska
o

A nyeremény átvételének feltétele a hiánytalanul és olvashatóan kitöltött és aláírt átvételi elismervény,
melyen az alábbi személyes adatok megadása szükséges:
 vásárló neve
 édesanyja neve
 pontos lakcíme
 adóazonosító száma
 személyi igazolvány száma
 e-mail címe



 aláírása
Egy személy több pörgetésre is jogosult az alábbi szabály betartásával:

o


1 blokk = 1 pörgetés, vagyis 1 vásárló 1 blokkal, a blokk értékétől függetlenül csak egyszer pörgetheti
meg a szerencsekereket.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a megnyerhető nyeremények tárgyát megváltoztassa. A Szervező
törekszik arra, hogy az esetleges új nyeremények értéke lehetőleg megegyezzen a fent megjelölt értékekkel. A
Vásárló kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szervező jogosult a nyeremények tárgyát
megváltoztatni, továbbá azt is, hogy a Vásárló a nyeremények tárgyának megváltoztatásával (ideértve a
nyeremény értékének esetleges csökkenését) kapcsolatban a Szervezővel szemben semmilyen jogcímen nem
jogosult igényt érvényesíteni.

Vásárló:
Azon magánszemély, aki a VCB-ben az akció időtartama alatt, a nyitva tartó üzletek bármelyikében (kivéve Exclusive
Change) vásárol.
Résztvevő:
Azon vásárló, aki a VCB-ben az akció időtartama alatt, vásárlásai során kapott, minimum 10.000 Ft értékű vásárlást igazoló
blokkot bemutatja a hosztesznek.
A Promócióban való részvétel személyi feltételei:
1.
2.

A Promócióban részt vesz minden olyan Vásárló – az alább felsoroltak kivételével -, aki a jelen Szabályzatban
meghatározott feltételeknek megfelel.
A Promócióban nem vehetnek részt a VCB bérlői és azok dolgozói, valamint az Európa Alapkezelő Zrt.
alkalmazottai, valamint ezen személyeknek – a Ptk. 685 § b. pontja alapján meghatározott – közeli hozzátartozói.

Egyéb:
1. A játékkal kapcsolatos kérdéseit küldje az info@vertescenter.hu címre.
2. A Nyeremények nyereményadóját a Társaság átvállalja a Nyertesektől és azt befizeti az illetékes adóhatóságnak.
3. Az ajándékokkal és a játékszabállyal kapcsolatos reklamációt nem áll módunkban elfogadni.
A játék szervezője: Európa Ingatlanbefektetési Alap, mely kezelője az Európa Alapkezelő Zrt. (1023 Budapest, Bécsi út 3-5.
I. emelet)
Tatabánya, 2017. november 30.

