ALDI „REGGELIZZEN VELÜNK!” PROMÓCIÓ SZABÁLYZATA

Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (Székhely: 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.) (a továbbiakban:
Szervező) „REGGELIZZEN VELÜNK!” Promóció néven Promóciót indít (a továbbiakban: Promóció).
1. A Szervező által szervezett Promócióban az a természetes személy vehet részt, aki elfogadja a jelen
szabályzat rendelkezéseit.
A Promóció részvételi szabályzata az aldi.hu oldalon érhető el.
A Promócióban való részvétel a jelen Promóciós Szabályzat teljes körű elfogadását jelenti.
2. A Promóció menete:
A Promóció lebonyolítására 2019. január 15. napja és 2019. február 15. napja között kerül sor.
A Promócióban azon természetes személyek vehetnek részt, akik 2019. január 15. és február 15. között
reggel 10 óra előtt egyszerre legalább két darab AZON MELEGÉBEN frissen sütött pékárut vásárolnak, a
zsetonnal működő kávéautomatákkal felszerelt ALDI üzletekben. Vásárlásonként, a vásárlás végösszegétől,
és a megvásárolt AZON MELEGÉBEN frissen sütött pékáru két darab feletti mennyiségétől függetlenül
minden Vásárló kizárólag egy darab COFFEEBOX zsetonra jogosult fél áron, azaz 100 forintért, mely a
vásárlással egyidejűleg vásárolható meg a kasszánál.
A zsetonnal működő COFFEEBOX automatákkal felszerelt ALDI üzletek:
2040 Budaörs, Kandó Kálmán u. 2.
1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 13.
1093 Budapest, Vámház körút 1-3.
1133 Budapest, Pannónia u. 59-63.
1081 Budapest, Rákóczi út 65.
1116 Budapest, Sopron út 60.
1094 Budapest, Tűzoltó u. 10-16.
1118 Budapest, Rétköz u. 10/b
1211 Budapest, Szent Imre tér 6-7.
1132 Budapest, Váci út 14.
1139 Budapest, Petneházy u. 12.
1048 Budapest, Óceánárok u. 3-5.
1145 Budapest, Szugló u. 60-62.
1116 Budapest, Kondorosi út 7.
2092 Budakeszi, Szőlőskert út 2.
1033 Budapest, Huszti út 33.
1158 Budapest, Késmárk u. 10.
4032 Debrecen, Ötvenhatosok tere 5/b
9025 Győr I, Csipkegyári út 11., Duna Center
1026 Budapest, Pasaréti út 98.

9200 Mosonmagyaróvár, Királyhidai út 63.
7633 Pécs, Tüzér u. 5/a
2100 Gödöllő, Bossányi Krisztina u. 4.
A fenti üzletekben található kávéautomaták meghibásodása, átmeneti vagy tartós üzemképtelensége esetén
a Szervező az adott üzlet vonatkozásában a jelen promóciót felfüggeszti azzal, hogy amennyiben a
promóció időtartama alatt a kávéautomata ismét üzemképessé válik, úgy a promóció ezen időponttól
kezdődően folytatásra kerül, azonban a felfüggesztés időtartamával a promóció eltérő rendelkezés
hiányában nem kerül meghosszabbításra.
A promócióban részt vevő AZON MELEGÉBEN frissen sütött pékárukat az azonmelegeben.aldi.hu oldalon
találja meg.
A zseton bármely zsetonnal működő kávéautomatával felszerelt ALDI üzletben felhasználható a nyitvatartási
idő alatt. Az üzletek nyitvatartási ideje megtalálható az aldi.hu oldalon.
A zseton beváltása úgy történik, hogy a zseton birtokosa vásárláskor azt a COFFEEBOX automatába
bedobja.
A zsetonok más kedvezményekkel össze nem vonhatók, azokból készpénz nem adható vissza. A jelen akció
szerinti kedvezmény adott vásárlás vonatkozásában nem többszörözhető, a kedvezmény utólagos
igénybevételére nincsen lehetőség.
A zseton készpénzre nem váltható, hamisítása, sokszorosítása szigorúan tilos. Az elveszett vagy bármely
okból megsemmisült zsetonok pótlása nem lehetséges.
A nem eredeti, megsérült vagy megrongálódott zseton beváltását a beváltást végző COFFEEBOX automata
visszautasíthatja.
ALDI fenntartja a jogot azon személyek Promócióból történő kizárására, akik a zseton megszerzése céljából,
avagy annak felhasználása során visszaélésszerű magatartást tanúsítanak, a zseton megszerzése
érdekében több személy tevékenységét tisztességtelenül összehangolják, avagy a zseton ingyenes vagy díj
ellenében történő átengedésére más személyt vagyoni előny szerzése érdekében rábírnak.
3. A Promóció az alábbi felületeken kerül meghirdetésre: az ALDI üzleteiben kihelyezett poszterek, aldi.hu
honlapon, ALDI Facebook és Instagram oldala.
4. A Szervező fenntartja a jogot a Promóció előzetes bejelentés és indokolás nélküli módosítására,
leállítására, ill. felfüggesztésére, amelyről közleményt köteles megjelentetni az aldi.hu honlapon, és amely
nem érinti a korábban már kiadott zsetonok beválthatóságát.
Az érintett természetes személyek felelőssége, hogy erről körültekintő és megfelelő módon a honlapról
közvetlenül tájékozódjanak.
5. Vis maior esemény a Szervező érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény, így például: természeti
katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy
hasonló munkabeszüntetés. A Szervező nem vonható felelősségre nem-, hibás vagy késedelmes
teljesítésért, ha azt vis maior esemény okozta. Vis maior esemény időtartama alatt a jelen szabályzat
rendelkezései szünetelnek olyan mértékben, amelyben annak teljesítése a vis maior esemény miatt nem
lehetséges.
6. A Promócióra a mindenkor hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A
Promócióval kapcsolatosan felmerülő esetleges jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá
tartoznak. A Szervező a promóció lezárását követő 30 nap elteltével a Promócióval összefüggésben
semmiféle
panaszt,
ill.
igényt,
követelést
nem
fogad
el.
Biatorbágy, 2019. január 14.

