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Részvételi szabályzat 
 
 
 

1. Az Akció szervezője 
 

A Nyári Pontgyűjtő akció szervezője az Aranycipó Szaküzletek Kft. (székhelye: 1143 
Budapest, Besnyői u. 13. 4. em.) a továbbiakban „Szervező” 

 

2. A pontgyűjtés és beváltás időtartama 
 

A Pontgyűjtő akció 2019. július 1-én indul az akcióban résztvevő boltok nyitásának 
időpontjától 2019. augusztus 31-én a boltok zárásának időpontjáig, vagy az akciós 
termékkészlet erejéig tart, ami legfeljebb 700 db. 
 
A Szervező fenntartja a jogot, hogy az Akció időtartamát megváltoztassa. 
 
 

3. Az Akcióban résztvevő boltok 
 

 7621 Pécs, Széchenyi tér 6.  

 7627 Pécs, Hársfa u. 76. 

 7633 Pécs, Ybl Miklós u. 7/B. 

 7633 Pécs, Esztergár L. u. 1/.1 

 7624 Pécs, Rókus sétány 2. 

 7622 Pécs, Bajcsy Zs. u. 6. 

 7632 Pécs, Diana tér 22. 

 7700 Mohács, Jókai u. 2/a. 

 7720 Pécsvárad, Vak Béla u. 6. 

 7800 Siklós, Felszabadulás u. 28. 

 7150 Bonyhád, Szabadság tér 12. 

 7621 Pécs, Ferencesek u. 50.  
 

 

4. Az Akcióban részvételre jogosultak 
 
Az Akcióban részt vehet bárki. 
Az Akciós csomag megvásárlásakor a Pontgyűjtő kártya átvételét valamint az első pont 
rögzítését a részvételre irányuló szándéknak és a részvételi feltételek elfogadásának 
tekintjük. 
Az a vásárló, aki a jelen Részvételi szabályzat szerinti Akcióban részt vesz, úgy 
tekintendő, hogy a részvétel tényével – minden további nyilatkozat elvárása nélkül – 
magára nézve kötelezőnek elfogadta a jelen Részvételi szabályzatban foglalt valamennyi 
feltételt. A Részvételi szabályzat megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a 
jogot arra, hogy a szabályokat sértő vásárlót kizárja az Akcióból. 
 
 
 
 
 



 

5. Az Akció menete - pontok beváltása 
 

Az Akcióban résztvevő boltokban (3. pontban felsoroltak) 

1db tetszőleges szendvics + 1db 0,5 literes szénsavas üdítő  
(az alábbi 6 ízben: Coca-Cola, Coca-Cola light, Fanta narancs, Sprite, Kinley tonic, 
Kinley gyömbér) 
 

 
 
egyidejűleg történő megvásárlása esetén a Vásárló jogosult 1 PONTRA, mely a 
Szervező által kibocsátott PONTGYŰJTŐKÁRTYÁRA kerül rögzítésre a kártyán 
található vonalkódon keresztül, illetve a kártya hátoldalára történő bélyegzéssel. 
10 PONT összegyűjtése esetén a Vásárló 1 db ajándék hűtőtáska átvételére 
jogosult. 
Az Akcióban kizárólag a Szervező által kibocsátott, PONTGYŰJTŐKÁRTYÁVAL lehet 
részt venni. A PONTOK rögzítése a fizetés alkalmával történik a résztvevő részére. 
Az elszámolás alapja a vonalkód alapján rögzített nyilvántartás! 
A Szervezőnek a pénztártól történő távozást követően nem áll módjában a 
PONTGYŰJTŐKÁRTYÁRA rögzíteni a PONTOT! 
A PONTGYŰJTŐKÁRTYA elvesztéséért és az esetleges nyomdai hibákért a Szervező 
nem vállal felelősséget! 
 

 

6. Jogfenntartás 
 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a 3. pontban felsorolt boltok körét az Akció folyamán 
bármikor szűkítse vagy bővítse, az Akció menetét, a kijelölt akciós időszakot, valamint a 
jelen Részvételi szabályzatot az Akció folyamán, - a változást megelőző legalább 24 
órával korábban történő előzetes tájékoztatást követően – a vásárlók hozzájárulása nélkül 
egyoldalúan megváltoztassa. A Szervező jogosult továbbá az Akciót előzetes vagy 
utólagos értesítés, illetve bejelentés és a vásárlók hozzájárulása nélkül, egyoldalú 
döntéssel szüneteltetni vagy megszüntetni. A Szervezőt az Akció igénybevételéből vagy a 
Részvételi szabályzat módosításából, az Akció felfüggesztéséből, megtiltásából, 
szüneteltetéséből vagy megszüntetéséből eredően felelősség nem terheli, a Szervező 
kizár minden, a fentiekből eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos 
kártérítést és kártalanítást, amelyet a vásárló az Akcióban való részvétellel kifejezetten 
tudomásul vesz. 
 
 

7. Részvételi szabályzat elérhetőségei 
 

Ezen Részvételi szabályzat nyomtatott formában megtalálható az Akcióban résztvevő 
Aranycipó boltokban, továbbá a www.aranycipo.hu oldalon is. 
 
 
Pécs, 2019. június 07. 
 

     Aranycipó Szaküzletek Kft. 
 

http://www.aranycipo.hu/

