Prímaenergia Zrt.
Príma Kupon postai ajándék promóció
Részvételi- és játékszabályzata
1. Szervező: Jelen részvételi- és játékszabályzatban (a továbbiakban: „Ajándék
promóció szabályzat”) bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: „Promóció”)
szervezője a Prímaenergia Zrt., 1117 Budapest, Alíz utca 3. (a továbbiakban:
„Szervező”).
2. Az Ügyfél: a Magyar Posta Zrt. saját, vagy közreműködője által üzemeltetett
postahelyén (továbbiakban: postai értékesítőhely) a promóció időtartama alatt Príma
Kupont vásárló, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki a
Szervező által meghirdetett Promócióban részt vesz (a továbbiakban: „Ügyfél” vagy
„Ügyfelek”).
3. A promócióból ki vannak zárva: a Szervező munkavállalói, tulajdonosai, vezető
tisztségviselői és azok Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.
4. A promóció időtartama: a Promóció 2021.03.16. 00:01 órától 2021. 08. 31. 23.59-ig
tart.
5. A Promóció menete:
5.1.

A promóció részvételi feltétele, hogy Ügyfél a promóció időtartama alatt postai
értékesítőhelyen vásárolt egy, vagy több Príma Kuponjának vonalkód alatt
található, hat számjegyből álló kódját, valamint a Príma Kupon vásárláskor
megadott telefonszámot a www.primakuponakcio.hu weboldalra a promóció
időtartama alatt feltöltse, valamint megadja nevét, e-mail címét és kapcsolattartási
telefonszámát (mely eltérhet a Príma Kupon vásárláskor megadott telefonszámtól).

5.2.

A weboldalra feltöltött kódok csak akkor jogosítanak részvételre a Promócióban, ha
a feltöltött Príma Kupon kód és vásárláskor megadott telefonszám megegyezik a
Príma Kuponon szereplő kóddal és telefonszámmal, valamint a kódot feltöltő Ügyfél
a feltöltéskor az 5.1. pontban szereplő kapcsolati adatok űrlapot is hiánytalanul
kitöltötte.

6. Promóciós ajándék:
6.1.

Garantált ajándék: ha egy Ügyfél 5, vagy annak egész számú többszöröse Príma
Kupon kódot tölt fel a Promóció időtartama alatt, minden 5. feltöltést követően
garantált ajándékot kap. A garantált ajándék jelen promócióban egy háztartási PBpalackokhoz használható nyomásszabályozó készlet ingyenes (belföldi címre
történő térítésmentes házhozszállítást is tartalmazó) megrendelésére jogosító
kuponkód, melyet a www.primanet.hu webáruházban a PrimaNet.hu kupon
szabályzatban (www.primanet/cikkek/kupon) foglaltak szerint lehet beváltani
legkésőbb 2021. szeptember 15-ig. A kuponkód az Ügyfél által feltöltött 5. Príma
Kupon kód sikeres feltöltését követő 24 órán belül az Ügyfél által a feltöltéskor
megadott e-mail címre kerül megküldésre. Amennyiben az Ügyfél 2021.
szeptember 15-ig nem váltja be a kuponkódot a garantált ajándék megrendelésére,
úgy 2021. szeptember 16-tól elveszti jogosultságát a garantált ajándékra, a
kuponkód érvényessége nem meghosszabbítható, az készpénzre nem váltható. A
Szervező fenntartja a jogot, hogy a garantált ajándékot a Promóció időtartama alatt
– más azonos, vagy magasabb értékű ajándékra – megváltoztassa. A Szervező az
Ügyfél által feltöltött kódok számát az Ügyfél által a kódfeltöltés során megadott email címük alapján összesíti, ezért csak az azonos e-mail címmel feltöltött kódok

kerülnek figyelembevételre a garantált ajándékra való jogosultság vizsgálata során.
Eltérő e-mail címmel feltöltött kódok száma akkor sem kerül összeszámításra, ha
azt valójában ugyanazon Ügyfél töltötte fel.
6.2.

A garantált ajándék költség- és adóvonzata; a Garantált ajándékhoz tartozó
adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a megrendelésére jogosító
kuponkód Ügyfél részére e-mailben történő kiküldésén és adóvonzata
kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

6.3.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Promóció szabályzatban foglalt
feltételeket vagy magát a Promóciót a Promóció időtartama alatt módosítsa vagy
megszüntesse, illetőleg a Garantált ajándékot más azonos, vagy azt meghaladó
értékű Garantált ajándékkal helyettesítse. A Szervező ezzel kapcsolatban
reklamációt nem fogad el. A Promóció szabályzat módosítását, illetve a Promóció
esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a
www.primakuponakcio.hu oldalon. Az Ügyfelek felelőssége, hogy ezekről
megfelelően tájékozódjanak.

7. A Szervező nem vállal felelősséget az Ügyfél által tévesen vagy hibásan megadott
adatokkal összefüggésben keletkezett károkért, ill. következményekért.
Szervező jogai
8. Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a Promócióban
való részvétellel összefüggésben, továbbá a Promóció esetleges hibáiból fakadó, vagy
ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért nem vállal felelősséget.
9. Szervező nem vállal felelősséget továbbá azért, ha a Promóció időtartama alatt a
www.primakuponakcio.hu oldal ideiglenesen, műszaki okok miatt nem érhető el, vagy
nem megfelelően működik.
10. Az Ügyfelek tudomásul veszik, hogy a Promócióban való részvétel során Ajándék
promóció szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével Szervező számára
okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. Az Ajándék promóció szabályzat
megszegése esetén az Ügyfél kizárásra kerül.
11. Az Ügyfél a Promócióban való részvételével, azaz a Príma Kupon kódjának
elküldésével és az adatlap kitöltésével tudomásul veszi és elfogadja a jelen Ajándék
promóció szabályzatban foglalt valamennyi feltételt.
12. Záró rendelkezések: a Promóciót a Magyar Posta Zrt. nem szponzorálja, nem
támogatja, annak menetére nincsen hatással. A Promóció szervezésében Magyar
Posta Zrt. nem vesz részt és nem hozható kapcsolatba vele. A Magyar Posta Zrt., vagy
bármely egysége, munkatársa a Promócióval kapcsolatban az Ügyfelek felé
semmilyen felelősséggel vagy kötelezettséggel nem tartozik. Az Ügyfél az adatait a
Promóció Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Magyar Posta Zrt.-nek, így
a Magyar Posta Zrt. a promóció tekintetében adatkezelőnek sem minősül.
13. A Promóció tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók.
14. A Promóció során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak
az Ügyfelek által a kuponkód regisztrációkor adott hozzájárulásnak, a jelen Ajándék
promóció szabályzatnak és az adatvédelmi tájékoztatónak megfelelően használható
fel. Az Ügyfél által megadott adatok csak a jelen Ajándék promóció szabályzatban
leírtak céljára lesznek felhasználva.

15. Amennyiben a jelen Ajándék promóció szabályzat egyes rendelkezései érvénytelenek
lennének, ez nem érinti az Ajándék promóció szabályzat egyéb részeinek az
érvényességét. Ez esetben az Ajándék promóció szabályzat érvénytelen rendelkezése
helyébe a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó kikötése lép.

