
 
HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT TAVASZI PROMÓCIÓ 2018. 

1. A „Mapei Silancolor promóció 2018” elnevezésű promóció leírása a Mapei Kft. (székhely: 
2040 Budaörs, Sport utca 2. (továbbiakban: ”Szervező”) által szervezett promócióban 
(továbbiakban: ”Promóció”) kizárólag azon 18. életévét betöltött, állandó, bejelentett 
magyarországi lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes magyar állampolgár természetes 
személy vagy a Szervezővel viszonteladói kapcsolatban álló  és/vagy nem szerződéses 
viszonteladói kapcsolatban álló belföldi illetékességű, bejegyzésű vállalkozás (továbbiakban: 
”Résztvevő”) vehet részt, aki a Promóció időtartama alatt legalább egy alkalommal vásárol 
valamely promóciós termékből, melyek: Silancolor Base Coat, Silancolor Tonachino és 
Silancolor Graffiato, és számlával igazolja vásárlását:  
 

a. Résztvevő visszaküldi Szervező részére a vásárlást igazoló számla másolatát postán (2040 
Budaörs, Sport utca 2.), faxon (36-23-501666) vagy e-mailben (promocio@mapei.hu) 
szkennelve vagy fényképezve, de jól láthatóan. Az akcióban szereplő termékek egy helyen, 
egy időben történt vásárlását igazoló számlamásolat visszaküldése a Szervező által megadott 
elérhetőségeken. Figyelem! Csak olvasható és a hatályos törvényi előírásoknak megfelelő 
tartalmi elemeket tartalmazó számlamásolatot áll módunkban elfogadni! A pénzvisszafizetés 
alapjául szolgáló számla keltének a Promóció időszakába kell esnie és kizárólag belföldön 
teljesített ügylet, vásárlás lehet!  
 

b. Továbbá a számla másolata mellé feltünteti: nevét, címét, adóalany esetén adószámát, 
telefonszámát, e-mail címét, és bankszámla számát. 
Ezzel egyúttal elfogadja a jelen leírásban (”Játékszabályzat”) foglalt valamennyi rendelkezést. 
A Promócióban nem vehetnek részt a Mapei Kft. munkatársai.  
 

2. Szervező felhívja a figyelmet, hogy blokkot vagy gyűjtőblokkot nem fogad el, igazolásként 

kizárólag az (a.) pont szerinti olyan névre szóló számlát fogad el, amely tartalmazza a vásárolt 

termék cikkszámát is! Szervező előlegszámlát, garancialevelet, szállítólevelet vagy bármilyen 

más, a számla helyettesítése céljából bemutatásra kerülő dokumentumot nem fogad el. Ha a 

számla bemutatója és a számlán szereplő személy nem ugyanaz, Szervező fenntartja 

magának a jogot, hogy a 10%-os visszatérítést megtagadja.  

 

3. A Promóció időtartama: a Promóció 2018. szeptember 10. 00 óra 00 perctől 2018. december 

2. éjfélig tart. Résztvevő a számlát vagy másolatát legkésőbb 2018. december 2-án éjfélig 

küldheti el az (2.) pontban leírtak szerint. A 2018. szeptember 10. napja előtti, illetve 2018. 

december 2. napja után beérkezett számlákat a Szervező nem fogadja el a Promóció 

részeként. 

 

4. A Szervező az (3.) pontban jelölt Promóció időszakában megvásárolt termék(ek) vételárának 

– a promóciós feltételekben meghatározottak– 10, azaz tíz százalékát (továbbiakban: 

kedvezmény) utalja a Résztvevő nevére szóló bankszámlaszámára. Szervező felhívja a 

figyelmet, hogy a kedvezmény kifizetése kizárólag banki átutalással, Magyarországon 

vezetett forint bankszámlára történik. A kedvezmény más módon történő kifizetése (például 

postai utalványon, készpénzben) nem igényelhető. A kedvezmény kiutalásával kapcsolatos 

mailto:promocio@mapei.hu


 
reklamációt Résztvevő 2018. december 15.-ig küldhet Szervezőnek a promocio@mapei.hu e-

mail címre. Tévesen megadott bankszámlaszám adatokból származó bárminemű kárért 

Szervezőt felelősség nem terheli.  

 

5. A Résztvevő a Promócióban sérült (pl. szakadt, felismerhetetlen), illetve nem eredeti 

számlával nem vehet részt. A hamisított vagy manipulált számla érvénytelen és nem vehet 

részt a Promócióban. A Promócióban résztvevő számla érvényességével kapcsolatban 

felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A jelen pontban 

meghatározott feltételeknek meg nem felelő számlát a Szervező kizárja a Promócióból.  

 

6. A Résztvevő kizárólag saját e-mail címével és érvényes lakcímével, valamint névre szóló 

bankszámlaszámával jogosult részt venni a Promócióban. A Promóció során megadott e-mail- 

és lakcímek, valamint bankszámlaszámok tekintetében az e-mail cím jogosulatlan 

használatából vagy azzal való visszaélésből valamint a rosszul megadott lakcímből, illetve 

bankszámlaszámból fakadó bármilyen vitával kapcsolatban, illetve a hibás beküldésből 

származó mindennemű felelősséget a Szervező kizárja. 

 
7. Amennyiben egy számlamásolatot különböző személyek küldenek be, úgy a feleknek 2 

munkanapjuk van a megegyezésre, ki kapja a visszatérítést. Egy résztvevő számla csak 
egyszeri kedvezményre jogosít. 
 

8. Egy Résztvevő több promóciós termék vásárlása esetén több Pályázat beküldésére jogosult.  
 

9. A Promócióban kizárólag a Mapei Kft. által magyarországi kereskedelmi forgalomba hozott, 
az (1.) számú pontban felsorolt termékek vesznek részt.  
 

10. A kedvezmény másra át nem ruházható.  
 

11. Értesítés: a Résztvevő által a pénzvisszafizetés alapjául szolgáló számla sikeres beazonosítása 
esetén a Résztvevő regisztrációja abban az esetben érvényes, ha a Résztvevő által megadott 
bankszámlaszám helyes és megfelel a (4.) pontban leírtaknak. Ebben az esetben Szervező a 
beazonosítást követően, legkésőbb 2018. december 23.-ig átutalja a kedvezményt a 
megadott bankszámlára. Amennyiben a Szervező a kedvezményt nem tudja átutalni a 
kedvezményezett adatainak vagy a bankszámlaszám hiányos vagy téves megadása 
következtében, a Szervező egyszeri értesítést (”értesítés”) küld a Résztvevő által megadott e-
mail címre a hibás regisztrációról, melyben részletesen elmagyarázza a hibát és útmutatást 
ad a kijavítás lehetőségéről. 
 

12. A hibás számlát beküldő Résztvevőnek a hiba javítását követően, de még a promóció 
időtartama alatt, lehetősége van új számlát benyújtani, melyben az előzőekben (11.) 
ismertetett hibá(ka)t kijavította. A pályázat javításának elmulasztásából (például Résztvevő e-
mail kiszolgálója spam üzenetként azonosítja Szervező értesítését, határidő be nem tartása) 
származó bárminemű kárért Szervezőt felelősség nem terheli.  
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A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a vásárlást igazoló számla 
(bizonylat) másolat hitelességével kapcsolatban gyanú merül fel, akkor ellenőrzés céljából a 
Résztvevőtől bemutatásra bekérjék a bizonylat eredeti példányát.  
 

Szervező a Pályázat benyújtásával kapcsolatban kizárólag a 2018. december 15.-ig beérkezett 
reklamációt vizsgálja meg. A Szervező a kedvezmény sikertelen utalása esetén az újbóli 
utalásra nem tesz kísérletet. Ilyen esetben Szervező a számlát érvénytelennek tekinti, és a 
hiba okáról, valamint annak vélhető kijavítási módjáról, a Résztvevő által megadott email 
címre egyszeri értesítést küld (11.). A hibás számlát beküldő Résztvevőnek a hiba javítását 
követően, de még a promóció időtartama alatt, lehetősége van új számlát benyújtani, 
melyben az előzőekben ismertetett hibá(ka)t kijavította. Résztvevő téves 
adatszolgáltatásából eredően Szervezőt felelősség nem terheli. Szervező jogosult továbbá a 
kedvezmény utalásából – így a Promócióból - kizárni azt a számlát, amelyben sérült a 
bizonylat, vagy annak a Résztvevőnek valamennyi számláját, aki tisztességtelen módszerekkel 
próbál meg kedvezményhez jutni, valamint a Promóció céljával ellentétes módon, a jelen 
leírásban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál meg részt venni a 
Promócióban. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító 
Résztvevők kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Promócióval összefüggésben 
a Szervezőnek és/vagy a lebonyolításában résztvevő személyeknek okoztak. 

 

13. Adatvédelem: személyhez fűződő jogok Az (a.) és (b.) pontban írt adatszolgáltatás és a 

Promócióban való részvétel önkéntes. A Résztvevők számlájuk elküldésével tudomásul veszik, 

és hozzájárulnak ahhoz, hogy adatait a Szervező a jelen Promóció lebonyolítása céljából 

felhasználja. Az adatkezelők által használt adatok vonatkozásában az adattulajdonost 

megilleti az Adatvédelmi törvény 14-19. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, 

esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint 

kezdeményezheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát is. A 

Résztvevő az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges kérdéseit postai úton vagy e-mail címre 

juttathatja el Mapei Kft. 2040 Budaörs, Sport utca 2. postai címre vagy a 

promocio@mapei.hu e-mail címre. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Promócióból való 

kizáráshoz vezet, ha a kedvezmény utalása előtt kéri adatai törlését. Ebből az adatbázisból a 

Promócióból történő kizárás nélkül, bármikor kérheti törlését postai úton vagy e-mail küldése 

útján a Mapei Kft. 2040 Budaörs, Sport utca 2. postai címen vagy a promocio@mapei.hu e-

mail címen.  

 

14. Egyéb feltételek: a Szervező a nem valós adatokat megadó Résztvevőket automatikusan 

kizárja a Promócióból. A számlákat a Részvételi szabályzat feltételeinek teljesítése végett a 

Szervező bármikor megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Résztvevő 

bármely okból nem felel meg a Részvételi szabályzat feltételeinek, úgy az érintett Résztvevőt 

a Promócióból kizárhatja.  
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Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Résztvevő részéről 

bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, 

illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást 

tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Résztvevőt azonnali hatállyal 

kizárja a Promócióból. Szervező a Promócióval kapcsolatos bármilyen változtatásnak a jogát 

fenntartja. 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. Szervező fenntartja magának a jogot, 

hogy a Játék feltételeit a vásárlók tájékoztatása mellett megváltoztassa. 

 

 

Budaörs 

2018.08.22. 


