Fizessen zárófóliával – vásároljon 1.000 Ft-tal olcsóbban a PrimaNet
webáruházban!
Részvételi szabályzat
„Fizessen Prímaenergia zárófóliával – vásároljon 1000 Ft-tal olcsóbban a
PrimaNet webáruházban!” - elnevezésű kupon beváltási akció részvételi
szabályzata

1. Az akció szervezője: A Prímaenergia Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 56.) - a
továbbiakban, mint Szervező

2. Az akció leírása
2.1. Részvétel az akcióban
Az akcióban kizárólag azon, a 3. pontban részletezett feltételeknek megfelelő, természetes
és jogi személyek vehetnek részt (továbbiakban: Résztvevők), akik/amelyek az akció
időtartama alatt 11,5 kg-os, háztartási Prímaenergia PB-gázpalackot vásárolnak.
2.2. Az akció tartalma
A palackot lezáró zsugorfólia kódja a kijelölt időszakban 1.000 (egyezer) Ft-os kedvezményre
jogosít, amelyet a Résztvevő kizárólag a www.primanet.hu online szakáruházban használhat
fel, legalább 10.000 (tízezer) Ft összegű vásárlás esetén oly módon, hogy Résztvevő a
zsugorfólia kódját a Kosár oldalon, a „Kupon beváltása” mezőbe beírja és megnyomja a
„Beváltás” gombot. Ezt követően a kedvezmény automatikusan levonódik a vásárlás
végösszegéből.
A kedvezmény készpénzre nem váltható, a kedvezmények összege nem vonható össze,
egy vásárlás alkalmával csak egy kedvezmény váltható be. A rendelés szállítási díja a
kedvezmény levonása utáni kosárérték után kerül kiszámításra. A kupon beváltási feltételeire
egyebekben a Prímanet kupon szabályzat (https://www.primanet.hu/cikkek/kupon feltételei
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irányadók. A kupon a webáruházban kapható tömítőgyűrű és gyorscsatlakozó termékekre
nem váltható be.
A gázpalackot lezáró, akcióban résztvevő Prírmenergia zsugorfólia kódja a következő sémát
követi:
ABCDXXX-XXXXXXXX

A sémában az ABCD a zsugorfólia kódon betűket, az X-ek a palack egyedi-, csak
számjegyekből álló sorszámát jelölik. Az akcióban minden, 2018. szeptember 1. és 2018.
december 31. között vásárolt 11,5 kg-os Prímaenergia háztartási PB-gázpalackon szereplő
zsugorfólia-kód részt vesz, függetlenül a vásárlás helyétől és módjától.
Az akció 2018. október 1. 00:00 órától – 2018. december 31. 23:45 óráig tart.

3. Vegyes rendelkezések
3.1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezésre
kerülő akciójából / promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett
akcióban /promócióban csalást/hamisítást/visszaélést követ el.
3.2. Az akcióval kapcsolatos információk megtalálhatók a www.primaenergia.hu
internetes oldalon. További információkért a Prímaenergia Zrt. vevőszolgálata a 06
(80) 455-050 számon és a vevoszolgalat@primaenergia.hu e-mail címen érhető el.
3.3. A Szervező az akció lezárulta után semmilyen, az akcióval kapcsolatos reklamációt
nem fogad el, valamint fenntartja a szabályzat megváltoztatásának jogát.

4. Felelősség
4.1. Az akció során a Résztvevők hibáiért, hiányosságaiért és a részvétel során tanúsított
magatartásáért (kód vagy egyéb elírás, elgépelés, bármilyen, a vásárlás során
elkövetett adminisztratív hiba, fiktív adatok közlése, stb.), az ezekből adódó károkért
vagy késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. Az adatok helytállóságát, a
Résztvevők jogosultságát a jelentkezés során vagy azt követően Szervezőnek nem
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áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi
és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Résztvevőket terheli.
4.2. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igénnyel
szemben az akcióban való részvétel során, a vásárlás során a Résztvevőkre a
PrimaNet.hu szabályzatai vonatkoznak. A Szervező nem vállal továbbá felelősséget
azért, ha az akció időtartama alatt a PrimaNet.hu online szakáruház, valamint a jelen
Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A
Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózat
kimaradása) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
4.3. Amennyiben Résztvevő magatartása következtében vagy azzal összefüggésben
harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szervezővel szemben
bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Résztvevő köteles minden, a
Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és Szervezőnek megtéríteni
minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami Szervezőt Résztvevő bármely
jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

5. Adatvédelem
Az akcióval összefüggésben Szervező nem kéri el és nem kezeli a Résztvevők személyes
adatait, az adatok kezelése szigorúan a PrimaNet.hu webáruházban történő vásárlás során
fordulhat elő, így Résztvevő adataira a webáruház adatkezelési szabályai érvényesek.
A Játékos a részvétellel tudomásul veszi és maradéktalanul elfogadja a jelen részvételi
szabályzatban foglalt feltételeket. Az akció lebonyolítása során a magyar jogszabályok az
irányadók.

Budapest, 2018. október 1.
Prímaenergia Zrt.
Szervező
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