Hivatalos promóciós részvételi,- és játékszabályzat
Fogyasztói promóció a magyarországi Lukoil töltőállomásokon
1. A promóció szervezője
Az „Richardson Sheffield multifunkcionális eszközök” elnevezésű promóció szervezője a Normbenz
Magyarország Kft. (székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 13/b, adószám: 13100595-2-44;
cégjegyzékszám: 0109-718728) (továbbiakban: „Szervező”).
2. A promóció időtartama
A promóció 2017.04.29. üzletnyitástól 2017.08.27. üzletzárásig, illetve a készlet erejéig tart. A
promócióban minden magyarországi LUKOIL töltőállomás részt vesz, kivétel a LUKOIL
Nyírmihálydin, Balástyán, és Böhönyén található töltőállomásai (továbbiakban: „töltőállomás” vagy
„töltőállomások”).
A promóció bármely kommunikációjában vagy kommunikációs anyagán elhangzó vagy megjelenő
„pont” szó a 4.3. pontban részletezett módon elérhető és gyűjthető bélyegekre (továbbiakban:
„Bélyeg” vagy „Bélyegek”) vonatkozik.

A Promóció Bélyeggyűjtő szakasza a töltőállomásokon 2017. április 29-én üzletnyitástól 2017.
augusztus 20. üzletzárásig, illetve a készlet erejéig tart.

A Bélyegbeváltásra 2017.04.29. üzletnyitástól 2017.08.27. üzletzárásig, illetve a készlet erejéig van
lehetőség.

3. A résztvevők köre
A promócióban részt vehet bármely jogi és bármely természetes személy, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. A promócióban - a töltő állomásokon elfogadott –
valamennyi fizetőeszközzel történő fizetés esetén részt vehet a vásárló. A promóciós termék árát a
vásárló készpénzzel, megfelelő egyenleg esetén bankkártyával magyar forintban (HUF) egyenlítheti
ki.

4. A promóció mechanizmusa
A promóció folyamán a vásárlók a 4.3. pontban részletezett feltételek teljesülése esetén promóciós
Richardson Sheffield multifunkcionális termékekre (továbbiakban: „promóciós termék” vagy
„promóciós termékek”) jogosultak.
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4.1.A promóciós termékek és azok jellemzői:
4.1.1. Többfunkciós Kulcstartó








Lapos fejű csavarhúzó(vékony)
Sörnyitó
Lapos fejű csavarhúzó
Kulcstartó
LED lámpa
Phillips fejű csavarhúzó
Kés

4.1.2. Többfunkciós LED lámpa





1 - LED lámpa (erős- és gyengített fényerővel)
2 - Hordozó zsinór
3 - Villogó funkciók
4 - SOS jelzés

4.1.3. Többfunkciós kés










Harapófogó
Drótvágó
Kés
Fűrészes kés
Phillips fejű csavarhúzó
Konzervnyitó
Sörnyitó
Bit-fej tartó
Bit-fejek

4.1.4. Többfunkciós zsebkés










Sörnyitó
Lapos fejű csavarhúzó
Körömolló
Kés
Konzervnyitó
Phillips fejű csavarhúzó
Körömreszerő
Körömtisztító
Dogóhúzó
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4.1.5. Többfunkciós kerti szerszám







Metszőolló
Kés
Fa fűrész
Tűske eltávolító és hámozó
Zsínór tartó
Rögzítő a biztonságos használathoz

4.1.6. Autós mentőkészlet









Franciakulcs
Lapos fejű csavarhúzó
Sör- és konzervnyitó
Csavarhúzó
Fűrész
Kés
Bit-szet (lapos- és Phillips fejű)
LED lámpa

4.1.7. Többfunkciós fejsze












Harapófogó
Drótvágó
Kapalács
Balta
Franciakulcs
Kés
Phillips fejű csavarhúzó
Reszelő
Fűrész
Bit-fej tartó
Bit-fejek

4.2. A bélyegekhez való hozzájutás


A promóció Bélyeggyűjtő időtartam alatt – azaz 2017. április 29-jén üzletnyitástól 2017.
augusztus .20. üzletzárásig tartó időszak folyamán (illetve a készlet erejéig) – a Promócióban
résztvevő, LUKOIL töltőállomásokon történő üzemanyag, vagy más tetszőleges
termék/szolgáltatás vásárlása esetén
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A vásárlók, minden elköltött bruttó 1.000 (azaz egyezer) forint után 1-1 darab öntapadós Bélyeget
kapnak. Bélyeg csak a pontosan betöltött összeg után jár, két, bélyegre jogosító érték közötti
vásárlás esetén az alacsonyabb betöltött összeg után adunk bélyeget.
(2.000 Ft felett két Bélyeg jár, 3.000 Ft felett három Bélyeg jár, és így tovább. 2.850 Ft vásárlása
esetén 2 bélyeg jár) ). A bélyegek egy gyűjtőfüzetben gyűjthetőek.



A promócióban kizárólag a Szervező által kibocsátott, sértetlen állapotú, eredeti, öntapadós
Bélyegekkel lehet rész venni. A Bélyegek a fizetés alkalmával kerülnek átadásra a résztvevő
részére. A Szervezőnek, illetve a töltőállomásnak a pénztártól történő távozást követően nem áll
módjában Bélyeget kiadni, még a vásárlást igazoló blokk ellenében sem.
Készpénzes vásárlás esetén a kerekítés szabályai érvényesülnek, bankkártyás fizetésnél azonban a
pontos fizetett összeg alapján történik a Bélyegkiadás.
A Bélyegek kizárólag a vásárlással egyidejűleg adhatók ki a nyugtán szereplő összeg alapján.
Több nyugta nem vonható össze.
A promócióban minden magyarországi LUKOIL töltőállomás részt vesz, kivétel a LUKOIL
Nyírmihálydin, Balástyán, és Böhönyén található töltőállomása.
Nincs maximum Bélyeg kiadási limit. A vásárló a kifizetett vásárlás értékétől függetlenül
jogosult a 4.3-es pontban meghatározott szabály szerinti Bélyegmennyiség átvételére.






4.4. A promóciós termékekhez való hozzájutás feltételei
A vásárló megfelelő számú Bélyeg összegyűjtése esetén a Bélyegbeváltás ideje alatt
kedvezményes áron vásárolhat a Promócióban részvevő promóciós termékek közül (lásd 4.1
pont). A Bélyeg készpénzre nem váltható, illetve Bélyeg nem vásárolható.
4.4.1. Bélyegbeváltás











A promócióban való részvételhez gyűjtőfüzetre van szükség. A gyűjtőfüzethez ingyenesen lehet
hozzájutni a résztvevő, kiemelt töltőállomásokon.
A vásárlás következtében kapott Bélyegeket a gyűjtőfüzet megfelelő helyére kell beragasztani. A
Bélyegeket Szervező csak az eredeti gyűjtőfüzetre felragasztva fogadja el. Más típusú, alakú és
méretű gyűjtőfüzeten/lapon benyújtva nem elfogadható.
Amint összegyűlt a szükséges mennyiségű Bélyeg, vásárló a gyűjtőfüzetet Magyarország
területén, a promócióban résztvevő LUKOIL töltőállomások valamelyikén válthatja be a
promóciós termékek egy kedvezményes árú darabjára.
A Bélyegek beváltása promóciós termékre/termékekre több gyűjtőfüzet egyidejű felhasználásával
nem lehetséges. Tehát több, különböző gyűjtőfüzetben gyűjtött Bélyegek száma nem
összevonható.
A promóciós termékek a töltőállomás csak azon készletéből választhatóak, amelyek a beváltás
pillanatában éppen rendelkezésre állnak a beváltás helyszínéül szolgáló töltőállomáson.
A Bélyegek 2017.04.29. üzletnyitástól 2017.08.27. üzletzárásig, illetve a készlet erejéig válthatók
be.
A Bélyegek beváltásakor a résztvevőknek a kitöltött gyűjtőfüzetet át kell adnia a töltőállomás
dolgozójának. A Bélyegek beváltását követően a töltőállomás dolgozója a gyűjtőfüzetet bevonja.
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A vásárló által kapott Bélyegek semmilyen körülmények között sem válthatók készpénzre,
továbbá akkor sem történik készpénz visszafizetés, ha a gyűjtőfüzetbe beragasztott Bélyegszám
több mint a promóciós termék/termékek kiváltásához szükséges mennyiség. Abban az esetben, ha
a vásárló által gyűjtött és a gyűjtőfüzetbe beragasztott Bélyegek mennyisége több mint a vásárló
által kívánt promóciós termék/termékek kiválasztásához szükséges bélyegmennyiség, a vásárló
elveszti a fennmaradó bélyegmennyiséget. Ezen fennmaradó bélyegmennyiséget a beváltandó
gyűjtőfüzetről leválasztani, kivágni tilos, azt új gyűjtőfüzetbe beragasztani nem lehet. A
fennmaradó bélyegmennyiség készpénzre nem váltható.
A töltőállomás dolgozója jogosult a Bélyegek eredetiségét ellenőrizni, és az érvénytelennek vagy
nem eredetinek minősített Bélyegeket indoklás nélkül visszatartani. Az esetről két példányban
jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv egyik példányát a gyűjtőfüzettel együtt a
töltőállomás köteles elküldeni Szervezőnek. Az ügyben a végső döntést Szervező hozza meg.
A Bélyegbeváltási határidőt követően átadott gyűjtőfüzeteket a Szervezőnek nem áll módjában
elfogadni.

4.4.2. A promóciós termékek kedvezményes árai, Bélyegek beváltásával
A promóciós termékek kedvezményesen vásárolhatók meg az összegyűjtött Bélyegek segítségével.








Többfunkciós Kulcstartó
Többfunkciós zsebkés
Többfunkciós LED lámpa
Többfunkciós kés
Többfunkciós kerti szerszám
Autós mentőkészlet
Többfunkciós fejsze

20 matrica + 1.999 HUF
20 matrica + 2.999 HUF
20 matrica + 3.499 HUF
30 matrica + 5.999 HUF
30 matrica + 7.999 HUF
30 matrica + 6.999 HUF
30 matrica + 8.999 HUF

4.4.3.A promóciós termék megvásárlása kedvezmény nélküli, fogyasztói áron
A promóciós termékeket lehetőség van Bélyeggyűjtés nélkül, kedvezmény nélkül, teljes áron is
megvásárolni az alábbi – ÁFA-t tartalmazó – árakon:








Többfunkciós Kulcstartó
Többfunkciós zsebkés
Többfunkciós LED lámpa
Többfunkciós kés
Többfunkciós kerti szerszám
Autós mentőkészlet
Többfunkciós fejsze

4.999 HUF
7.499 HUF
8.749 HUF
14.999 HUF
19.999 HUF
17.499 HUF
22.499 HUF
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4.5. Egyéb fontos tudnivalók:







A promóciós termékek árát a vásárló készpénzzel, megfelelő egyenleg esetén bankkártyával
magyar forintban (HUF) egyenlítheti ki.
A promóciós termékek pénzre, illetve más termékre át nem válthatóak.
A promóciós termékek kizárólag e hűségprogram keretén belül érhetők el, üzletekben nem
kerülnek kereskedelmi forgalomba.
Minden egyes kedvezmény -, ill. üzemanyagkártya kondíció továbbra is érvényben marad.
A promóciós termékek esetében a készlethiányból eredően károk előfordulhatnak, melyért
elnézésüket kérjük.
A promóciós termékekkel kapcsolatos szavatossági igények kizárólag a vásárlást igazoló nyugta
ellenében érvényesíthetők.

5. A promócióban résztvevő töltőállomások
A Promócióban résztvevő töltőállomások listáját az 1. Sz. melléklet tartalmazza, illetve az megtalálható a
www.lukoil.hu weboldalon is.
6. TÁJÉKOZTATÓK
A Promócióról részletes információ elérhető a hivatalos promóció- és részvételi szabályzatban, amely
megtalálható kinyomtatott formában, a Promócióban résztvevő, kijelölt töltőállomásokon, továbbá a
www.lukoil.hu internetes oldalon a Promóció időtartama alatt.
Amennyiben a Promóció során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely a
Promóció jogszerű lebonyolítását veszélyezteti, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóciót
szüneteltesse vagy törölje.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Promóció feltételeit a vásárlók töltőállomásokon történő
tájékoztatása mellett megváltoztassa. A promóciós termékválaszték, illetve a promóciós termékek
árváltozásának jogát a Szervező fenntartja.
A Promócióban résztvevők részvételükkel – minden külön nyilatkozat nélkül – automatikusan tudomásul
veszik és elfogadják a jelen hivatalos promóciós részvételi- és játékszabályzatban foglalt valamennyi
feltételt. A promóció részvételi- és játékszabályzat módosításának jogát a Szervező fenntartja.
Jelen Promóció részvételi- és játékszabályzata a promócióban résztvevő töltőállomásokon is elolvasható.

7. ADATVÉDELEM
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A Promócióban résztvevők részvételükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező, mint adatkezelő, a
Promóció során szolgáltatott személyes adataikat az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje. A Promóció
során az adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező az érintettek személyes adatait kizárólag saját
marketingtevékenysége (ideértve a közvetlen üzletszerzés céljából folytatott marketingtevékenységet), a
szolgáltatásról történő tájékoztatás, valamint panaszkezelés céljából, legfeljebb a Promóció időtartamának
végéig kezeli. A hozzájárulás – az adatkezelő címére megküldve – írásban bármikor visszavonható,
illetve kérhető az adatok helyesbítése, törlése. Írásbeli kérés esetén a Szervező tájékoztatja az érintettet a
kezelt személyes adatok köréről.
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