KUPONPROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI
SZABÁLYZATA
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A REKARD HELIOSZ Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 9024 Győr, Répce u. 47. fszt/2., Cg.:, 08-06003258, továbbiakban: Szervező1) és a “VA-BÓ 1996.” Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (8229 Csopak, Öreghegyi utca 39., Cg.19-09-503168, továbbiakban: Szervező2)
a továbbiakban Szervező1 és Szervező2 együttesen: ”Szervezők” által lebonyolított promócióban (továbbiakban: ”Promóció”) azon személyek vehetnek részt (továbbiakban: ”Résztvevő”), akik a promóció időtartama alatt igénybe veszik a Szervező1 által a csopaki strand területén (8229 Csopak, Örkény István sétány
1.) üzemeltetett „Beach Funsport” fantázianevű Wibit Sportpark 40 élményparkot.
Ezen Résztvevő az 1 órás jegy mellé kap egy 200 Ft értékű kupont, melyet a jelen szabályzatban meghatározott módon be tud váltani a Szervező2 által üzemeltetett, a csopaki strand területén lévő Gyropolisz
Gyros-ozóban.
További feltétel, hogy a Résztvevő ráutaló magatartásával elfogadja és teljesítse a jelen szabályzatban leírt
valamennyi további feltételt.
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I. A Promóció időtartama

A Promóciónak két, egymást átfedő fázisa van:

Kupongyűjtő fázis: 2014. június 1-től és 2014. augusztus 31-ig

Kuponbeváltó fázis: 2014. június 1. és 2014. augusztus 31. között.
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A Résztvevőknek az adott időtartam lejárta után sem kupont (továbbiakban: „Kupon”) gyűjteni, sem azt
beváltani nem áll módjukban. Mindkét időszak határidejét a Szervezők egyoldalúan megváltoztathatják,
melyről a Résztvevőket a vásárlás helyszínén és a Szervező1 honlapján megfelelő időben tájékoztatják.

II. A Kuponok gyűjtésével, beváltásával kapcsolatos tudnivalók, szabályok
A kupongyűjtő fázis időtartama alatt a Résztvevő a Szervező1-től minden egyes 1 órás jegy vásárlás során,
azzal egyidejűleg kap egy sorszámozott Kupont.
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A Kupon kiadásának alapjául a számla szolgál.

A pénztártól való távozást követően Kupon utólagosan nem adható ki, emiatt reklamációt a Szervezők
nem fogadnak el.
Felhasználni csak a Szervező1 által kiadott speciális Kupont lehet.

A Kupon nem névre szóló azt bárki felhasználhatja. A Kupon megrongálódása, elázása, vagy annak eredetiségének megállapítását akadályozó bármilyen elváltozása esetén a Résztvevő semmilyen igénnyel
nem élhet a Szervezőkkel szemben. A Szervezőknek az elveszett, megsérült, használhatatlanná vált
Kupont nem áll módjukban pótolni.
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A Kuponok össze nem vonhatóak, minden Résztvevő az 1.000.- Ft feletti vásárlása esetén csak egy kupont
tud beváltani a Szervező2-nél.
A Résztvevő átnyújtja a Szervező2 pénztárosnak a Kupont, aki ellenőrzi a Kupon eredetiségét. Amenynyiben a Kupon eredetisége megkérdőjelezhető, a pénztáros a Szervező2 nevében jogosult megtagadni
a kedvezmény biztosítását, amely esetben a Résztvevő semmilyen igénnyel nem élhet a Szervezőkkel
szemben.
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Amennyiben a pénztáros mindent rendben talál, a Kupont magánál tartja és az 1.000.- Ft feletti végösszegből levonja azt. (Példa: a Résztvevő 1.870.- Ft-ot fizetne az általa vásárolt étel és ital után, de ténylegesen
csak 1.670.- Ft-ot kell fizetnie.)
Nem eredeti Kuponnal kedvezmény nem érvényesíthető. A nem eredeti Kupon a kedvezmény érvényesítésénél figyelembe nem vehetők, a csalás szabálysértési, vagy büntető eljárás kezdeményezését teszi
lehetővé.
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A Résztvevő a promócióban történő részvételével minden tekintetben, kifejezetten elfogadja a jelen részvételi szabályzat rendelkezéseit.
A kedvezmény alkalmazásának a Résztvevőnek felróható elmaradásáért a Szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak.
A Kuponok készpénzre, vagy más termékre, szolgáltatásra át nem válthatók.
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A Promócióban való részvétel a Résztvevő részéről nyilatkozattételnek minősül arra nézve, hogy a Kupont
kizárólag saját felelősségükre használják. A Szervezők minden, a Kupon birtoklásával kapcsolatos vita esetére nézve a felelősségét teljes egészében kizárják.

III. Egyéb rendelkezések
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Szervezők fenntartják a jogot, hogy a promóciót felfüggesszék, vagy megszüntessék, amennyiben annak
folytatása rajtuk kívülálló ok alapján nem lehetséges. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a promóció
feltételeit, így különösen annak időtartamát vagy a beváltás módját, mértékét megváltoztassák, vagy
a jelen szabályzatot bármikor megváltoztassák, melyről haladéktalanul tájékoztatja a Résztvevőket
a Szervező1 honlapján és a beváltás helyszínén.

Kellemes szórakozást és jó étvágyat kívánunk!
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REKARD HELIOSZ Bt.
Szervező

“VA-BÓ 1996.” Kft.		
Szervező
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