
 

ALDI „SOKSZÍNŰ HÚSVÉT” PROMÓCIÓ SZABÁLYZATA 
 

Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (székhely: 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.; a továbbiakban: 

„Szervező”) „SOKSZÍNŰ HÚSVÉT” néven promóciót indít (a továbbiakban: „Promóció”). 
 

1. A Promóció időtartama 
 
A Promóciót 2022. április 1. napja és 2022. április 24. napja között bonyolítja a Szervező. 
 

2. A Promóció menete 

 

A Promócióban azon természetes személyek („Vásárló”) vehetnek részt, akik 2022. április 1. és 24. között 
vásárolnak bármely magyarországi ALDI üzletben.  
 
A Promóció keretében a Szervező a Promóció időtartama alatt húsvéti színezőt biztosít a Vásárlóknak.  
 
A Szervező biztosítja, hogy a kasszában dolgozó értékesítő munkatárs a gyermekkel érkező Vásárlók 
számára felajánlja a színezőt. A színezőt a Vásárló maga is kérheti az értékesítő munkatárstól.  
 
A Szervező április 24-ig várja a kiszínezett színezők üzletbe való visszajuttatását.  
 
A Szervező a Vásárlót a kiszínezett és visszajuttatott színezőért cserébe húsvéti csokoládéval ajándékozza 
meg. 
 
A Vásárlónak a kiszínezett színező visszajuttatásakor jeleznie kell a kasszában dolgozó értékesítő 
munkatársnak, hogy szeretné átadni a színezőt.  
 
Ezt követően az értékesítő munkatárs az átvevő helyhez irányítja a Vásárlót, ahol a színező átadása után a 
Vásárló választhat egy húsvéti csokoládét a kihelyezett ládából.  
 
A Promóció időtartama alatt kiszínezett, és az üzletbe visszajuttatott színezők kikerülnek az adott bolt 
üzletterébe, ahol egészen április 30-ig megtekinthetők lesznek.  
 

3. Információ a Promócióról 

 
A Promóció szabályzata az aldi.hu oldalon érhető el. 
 
A Promóció kizárólag az ALDI magyarországi üzleteiben történő vásárlás esetében érvényes, az ALDI és a 
Roksh (WeShop Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1121 Budapest, Eötvös út 47-53. E ép. 1. em. 8.) által 
közösen nyújtott online bevásárlási szolgáltatásra nem terjed ki.  
 
A Promóciót a Szervező az alábbi felületeken hirdeti meg: ALDI heti szórólap, az ALDI üzleteiben kihelyezett 
poszterek, plakátok, aldi.hu honlap, ALDI közösségi média felületei. 
 

4. További szabályok 
 

A Szervező fenntartja a jogot a Promóció előzetes bejelentés és indoklás nélküli módosítására, leállítására, ill. 
felfüggesztésére, amelyről közleményt köteles megjelentetni az aldi.hu honlapon. A Vásárló felelőssége, 
hogy erről körültekintő módon a honlapról tájékozódjon. 
 
A Promócióra a mindenkor hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései irányadók. 
 
A Promócióval kapcsolatosan felmerülő esetleges jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága 
alá tartoznak. 
 



 

A Szervező a Promóció időtartamán túl a Promócióval összefüggésben semmiféle panaszt, ill. igényt, 
követelést nem fogad el. 
 
Biatorbágy, 2022. március 18. 
 


