„Élvezd az őszt a Vértes Center ajándékaival” azonnali nyereményjáték
Játékszabályzat
Az Európa Ingatlanbefektetési Alap (1023 Budapest, Bécsi út 3-5. I. emelet), lajstromszáma: 1211-12, adószáma: 18102640-2-41)
(továbbiakban Szervező) vásárláshoz kötött garantált ajándékakciót (továbbiakban: Játék) szervez a Vértes Center Bevásárlóközpont (a
továbbiakban: VCB) vásárlói részére.
Akció időtartama: 2020. november 2. napjától a készlet erejéig, de legkésőbb 2020. november 30. napjáig. Amikor a készlet, vagyis az 500
darab Vértes Center logóval ellátott kulacs (továbbiakban: kulacs), valamint az 500 darab Vértes Center logóval ellátott hátizsák
(továbbiakban: hátizsák) elfogy, az akció nem folytatódik tovább.
A Szervező megbízásából a Sztár Média Kft. (székhelye: 1122 Budapest, Goldmark Károly u. 26. Cg. 01-09-672623, adatvédelmi
nyilvántartási szám 01049-0004) által lebonyolított Játékban azon magánszemélyek (továbbiakban: Játékos) vehetnek részt, akik az alábbi
együttes feltételeknek megfelelnek:
o Devizabelföldi, 14. életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy.
o A VCB bármely üzletében/standjában (kivéve az Exclusive Change üzletet) 2020. november 2. napja és 2020. november 30. napja
között egy összegben legalább 10.000 Ft értékben vásárol, majd a vásárlást igazoló blokkot (a továbbiakban: blokk) bemutatja a
VCB aulájában található információs pultnál annak nyitva tartási idejében (az információs pult nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig:
14-18 óra között, szombaton 10-18 óra között, vasárnap 10-15 óra között), egy darab kulacsra vagy hátizsákra jogosult a készlet
erejéig.
Az akció leírása:
▪ Az akció menete: a Játékos abban az esetben vehet részt az promócióban, amennyiben 2020. november 2. és 2020. november
30. napja között a VCB területén megtörtént vásárlás, fogyasztás vagy szolgáltatás (Volán buszpályaudvar kivételével) után járó
blokkot bemutatja a VCB aulájában dolgozó hosztesznél.
▪ Érvényes, beváltható blokk(ok): amely minimum 10.000 Ft értékű vásárlást tartalmaz és a vásárlás időpontja 2020. november 2.
és 2020. november 30. napja közé esik.
▪ A Promócióban a Vértes Centerben lévő Exclusive Change-ben kapott blokk nem vesz részt.
▪ Beváltás időpontja: 2020. november 2. napjától a készlet erejéig, de legfeljebb 2020. november 30. napjáig az információs pult
nyitvatartási idejében, vagyis az alábbiak szerint:
o
hétfőtől péntekig 14:00-18:00, szombaton 10:00-18:00, vasárnap 10:00-15:00 között.
▪ Beváltás helyszíne: a VCB földszintjén az aulában található információs pult
▪ Beváltás menete:
o Az eredeti blokk bemutatása a hosztesznek (másolatot nem áll módunkban elfogadni),
o A hosztesz megjelöli, Vértes Center pecséttel ellátja, majd visszaadja a blokkot (1 darab blokkot csak egyszer áll módunkban
elfogadni) és átadja a vásárlónak a vásárlásért járó kulacsot vagy hátizsákot.
o egy, legalább 10.000 Ft-os vásárlást igazoló blokk ellenében kizárólag 1 darab kulacs vagy hátizsák jár a vásárlónak az
összegtől függetlenül. (pl. 20.000 Ft értékű blokk ellenében is kizárólag 1 darab kulacs vagy hátizsák jár).
o Amikor a készlet, azaz az 500 darab kulacs, valamint az 500 darab hátizsák elfogy, a promóció nem folytatódik tovább.
▪ Egy személy több hátizsákra vagy kulacsra is jogosult az alábbi szabály betartásával:
o 1 blokk = 1 darab hátizsák vagy kulacs, vagyis 1 vásárló 1 blokkal, a blokk felső értékétől függetlenül csak 1 darab
kulacsra vagy hátizsákra jogosult.
Vásárló:
Azon magánszemély, aki a VCB-ben a Játék időtartama alatt a VCB bármely üzletében vásárol, kivéve az Exclusive Change üzletet.
Résztvevő:
Azon Vásárló, aki a VCB-ben a Játék időtartama alatt, vásárlásai során kapott blokkot bemutatja a hosztesznek.
A Játékban való részvétel személyi feltételei:
1. A Játékban részt vesz minden olyan Játékos – az alább felsoroltak kivételével -, aki a jelen Szabályzatban meghatározott feltételeknek
megfelel.
2. A Játékban nem vehetnek részt a VCB bérlői és azok dolgozói, valamint az Európa Alapkezelő Zrt. alkalmazottai, valamint ezen
személyek – a Ptk. 685 § b. pontja alapján meghatározott – közeli hozzátartozói.
Egyéb:
1. A Játékkal kapcsolatos kérdéseit küldje az info@vertescenter.hu címre.
2. A kulacs, illetve a hátizsák nyereményadóját a Társaság átvállalja a Játékosoktól és azt befizeti az illetékes adóhatóságnak.
3. A kulacs, illetve a hátizsák, valamint 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, 2020. október 30.

