
Hivatalos Részvételi Szabályzat 
Promóció a MAPEI Kft-nél 
 

1. A Promóció szervezője  
A „Mapei hőszigetelés” elnevezésű fogyasztói promóció (továbbiakban: „Promóció”) szervezője a 
MAPEI Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2.) (továbbiakban: „Szervező”).  
 

2. A Promóció időtartama  
A Promóció 2020. augusztus 15-én kezdődik, és 2020. november 15-ig tart.  
 

3.A Promócióban résztvevő kereskedések 

Azon szerződött Mapei partnerek, akiknél megvásárolhatók a Mapei a homlokzati színvakolatai, 

elsősorban, de nem kizárólagosan ott, ahol kihelyezésre került, és üzemeltetés alatt áll a ColorMap 

színező rendszer. Részletesen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

További részletek megtalálhatók a Promóció weboldalán, amely a www.mapei.hu oldalról érhető el.  

 

4. A Promóció rövid leírása  
„Vásárolj Mapei hőszigetelést a kampányban résztvevő kereskedésekben, mert most értékes kuponok 

járnak ajándékba!” 

 

 
5. A Promócióban részvételre jogosultak 

A Promócióban részt vehet bármely, tizennyolcadik életévét betöltött, cselekvőképes természetes 

személy. További feltétel, hogy a Promócióban résztvevő elfogadja a jelen Szabályzatot, és teljesítse a 

részvétel jelen pontban meghatározott feltételeit.  

 

 

 

Partner név Cím Weboldal

MEDITER-KER 8200 Veszprém Mártirok útja 13. www.lagunaveszprem.hu

SZAKÁLY BALÁZS E.V. Szombathely, Pinkafői u. 36 www.trendburkolat.hu

AKKER-PLUS KFT. 6000 Kecskemét, Könyves Kálmán körút 22-26 www.akker.hu

VAKOLATCENTRUM '94 KFT. 3508 Miskolc, Futó út 70/a www.vakolatcentrumkft.hu

MASTINO GROUP KFT. 8000 Székesfehérvár, Szárcsa utca 13. Keresd a Facebook-on!

VAS-PACK BT. 3433 Nyékládháza, Ady Endre u. 51 www.vaspack.hu

BORZSA TÜZÉP KFT. / ATH 4432 Nyíregyháza, Izabella u. 89/K www.borzsatuzep.109.hu

SIÓHÁZ CENTRUM KFT. (ÚJ HÁZ ZRT.) 8600 Siófok Aradi Vértanúk útja 36 www.siohazcentrum.hu

GSV KERESKEDELMI KFT. 4034 Debrecen, Vámospércsi út 37. www.gsv.hu

THERMO BUILDER KFT. 1195 Budapest, HOFHERR ALBERT UTCA 7. www.themorline.hu

PB COLOR KFT. 2040 Budaörs, Szabadság u. 103 www.pbcolor.hu

KOVBOYS KFT. (HUF-BAU) 4300 Nyírbátor, Erzsébet u. 47 www.kovboys.hu

BAU SYSTEM 96 KFT. 7623 Pécs, Közraktár u. 7./b http://gipszkarton-szigeteles.hu/

GRÁF TRANS BT. (ÚJ HÁZ ZRT.) 7700 Mohács, Budapesti út 55. www.graftrans.hu

NETT FESTÉKHÁZ KFT. 2234 Maglód, Luther Márton u. 36 http://www.nettfestekhaz.hu/

BODROGI BAU KFT. 6800 Hódmezővásárhely, Mátyás u 38 http://bodrogibau.hu/

Pé-Me Kft. (ÚJ HÁZ ZRT.) 7030 Paks, Fehérvári út 31. http://www.ujhazpaks.hu/

M & M Tiszafüred Kft. 5350 Tiszafüred, Igari út 53/A http://www.vakolat-centrum.hu/

Szintézis Bau Kft. 1041 Budapest, Görgey Artúr utca 2. https://szintezisbau.hu/

http://www.mapei.hu/


A Promócióban az a vásárló vehet részt, aki bármely résztvevő kereskedésben Mapei hőszigetelést 

vásárol augusztus 15. november 15. között, és átveszi az így kapott Mapei kupont. (a továbbiakban: 

Kupon). Az a vásárló, aki a jelen Szabályzat szerinti Promócióban részt vesz, úgy tekintendő, hogy a 

részvétel tényével – minden további nyilatkozat elvárása nélkül – magára nézve kötelezőnek fogadja 

el a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt.  

A Szabályzat megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a szabályokat sértő 

vásárlót kizárja a Promócióból. 

 

6. A Promóció menete 

A Promócióban résztvevő kereskedésekben történő Mapei hőszigetelési rendszer, vagy Mapei 

homlokzati színvakolat vásárlása esetén a vásárló kupont kap ajándékba. 

Kétféle kupon áll rendelkezésre: 

1. Szakemberek számára: amennyiben a Promóció ideje alatt teljes hőszigetelési rendszert 

vásárol, négyzetméterenként 200 Ft-nyi kupon jár. Ha a Promóció ideje alatt csak a 

színvakolatot és a ragasztót vásárolja meg, négyzetméterenként 100 Ft-nyi kupon jár 

ajándékba. A kuponok névértéke bruttó 5.000 Ft, mely minden elért 25 illetve 50 m2 

szigetelendő vagy színezendő felület után jár. 

A Kupon értéke levásárolható Mapei-es ajándéktárgyakra a www.mapeirepi.hu webshopon. A 

promóciós kuponok összevonhatók, azaz több összegyűjtött kupon értéke egyben 

levásárolható egy, vagy akár több termékre is a webshopban.  

A levásárlás határideje 2020. december 15.  

Túlvásárlás esetén, a fennmaradó összeg kipótolható a vásárló részéről, utalással a webshop 

felé. Az összeg készpénzre nem váltható, és részösszeget nem térítünk vissza 

 

2. Lakossági megrendelők számára: amennyiben a Promóció ideje alatt teljes hőszigetelési 

rendszert vásárol, négyzetméterenként 200 Ft-nyi kupon jár. Ha a Promóció ideje alatt csak 

színt vásárolja, négyzetméterenként 100 Ft-nyi kupon jár ajándékba. A kupon névértéke a 

vásárlással érintett felület szorozva 200, illetve 100 Ft-tal. 

A kuponok formájában összegyűlt összeg a kupont kiadó kereskedésben lesz levásárolható 

2020. december 15-ig. Levásárláskor bármilyen, az adott kereskedésben kapható termékre 

beváltható. Az összeg készpénzre nem váltható. A beváltási időszakot követően átadott kupont 

az résztvevő kereskedéseknek nem áll módjukban elfogadni, és részösszeg nem kerül 

visszatérítésre 

 

6. Egyéb rendelkezések 

A Promóció ideje alatt, Mapei ajándéktárgyak vásárlása esetén a mapeirepi. hu weboldalon 

megtalálható, aktuális Általános Szerződési Feltételek vannak érvényben.  

https://mapeirepi.hu/aszf 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy az 3. számú pontban felsorolt résztvevő kereskedések körét a 
Promóció folyamán bármikor szűkítse vagy bővítse, a Promóció menetét, a kijelölt promóciós 
időszakot, valamint a jelen Szabályzatot a Promóció folyamán – a változást megelőző legalább 

http://www.mapeirepi.hu/
https://mapeirepi.hu/aszf


huszonnégy órával korábban, a www.mapei.hu weboldalon történő előzetes tájékoztatást követően – 
a vásárlók hozzájárulása nélkül egyoldalúan megváltoztassa. 

 

A Szervező fenntartja a változtatás jogát a Promócióban résztvevő együttműködő partnerek, illetve 
termékek/szolgáltatások körét illetően. 

A vásárló tudomásul veszi továbbá, hogy a kereskedelmi ajánlatokat, amelyekre a lakossági 
megrendelők kuponjai beválthatók, nem a Szervező, hanem független együttműködő partnerek 
nyújtják. Erre figyelemmel a Szervező kizárja a felelősséget azért is, ha valamely kupon beváltásakor az 
adott partnernél a kívánt termék vagy szolgáltatás nem, vagy nem a megjelölt feltételek mellett áll 
rendelkezésre. 

Nyomdai hibáért a Szervező nem vállal felelősséget. 

A Szervező jogosult továbbá a Promóciót előzetes vagy utólagos értesítés, illetve bejelentés és a 

vásárlók hozzájárulása nélkül, egyoldalú döntéssel szüneteltetni vagy megszüntetni, különösen, de 

nem kizárólagosan, vis maior esemény bekövetkezte, vagy a Promóció jogszerű lebonyolítását 

veszélyeztető technikai vagy biztonsági probléma felmerülése, vagy tisztességtelen részvétel vagy 

visszaélés esetén. 

A Szervezőt a Promóció igénybevételéből, a Szabályzat módosításából, illetőleg a Promóció 

felfüggesztéséből, megtiltásából, szüneteltetéséből vagy megszüntetéséből eredően felelősség nem 

terheli, és a Szervező kizár minden, a fentiekből eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel 

kapcsolatos kártérítést és kártalanítást, amelyet a vásárló a Promócióban való részvétellel kifejezetten 

tudomásul vesz. 

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben tisztességtelen részvételt vagy visszaélést 

tapasztal a Promóció során, úgy a visszaélést elkövető vásárlót kizárja a Promócióból. 

 

 

A részleteket keresse a www.mapei.hu weboldalon.  
Budaörs, 2020.07.22. 
MAPEI Kft. 

 

http://www.mapei.hu/

