„MINDEN 15. VÁSÁRLÓNK VISSZAKAPJA VÁSÁRLÁSA ÉRTÉKÉT”
RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT
A kampány leírása
15 éves a budaörsi kika áruház! Ünnepeljünk együtt!
2018.11.17 – 11.18-án minden időben 15. magyarországi kika vásárló
visszakapja vásárlása értékét kika ajándékkártyán, mely a kihirdetéstől
kezdődően levásárolható bármely magyarországi kika áruházban a kiállítástól
számított 5 évig.
1. A kasszánál kapott blokkot 2018.11.17. és 2018.11.18. közötti vásárlásokról
őrizd meg!
2. A vásárlást követő hétfői napon (2018. november 19-én) 12 órától az
áruházban kifüggesztett plakáton, illetve a www.kika.hu weboldalon ellenőrizd,
hogy a 15. vásárló voltál –e a vásárlás napján!
3. Amennyiben a blokkon szereplő tranzakciószám, a vásárlás értéke, a vásárlás
dátuma és időpontja megegyezik a kika.hu weboldalon, illetve az áruházi
plakátokon található adatokkal, abban az áruházban, ahol vásároltál, a blokk
bemutatásával a kasszánál / vevőszolgálaton visszakapod vásárlásod értékét kika
ajándékkártyán. A blokk 2018.11.30-ig váltható be az áruházakban.
Minden időben számítva 15. magyarországi kika vásárló (6 magyarországi kika
áruházban (kika Budapest Lehel u., kika Budaörs, kika Győr, kika Pécs, kika
Soroksár, kika Debrecen) 2018.11.17 - 11.18-i vásárlása után befizetett összeget
visszakapja kika ajándékkártyán. A kampány kizárólag az adott napon a
kasszánál befizetett összegre érvényes. A webshopban történő vásárlások a
kampányban nem vesznek részt.

Számlarendszerünk pénztárjelentései alapján országos szinten összesítjük a
2018.11.17-18. napi vásárlásokat az online vásárlások kivételével és ez alapján
történik minden 15. vásárlás megállapítása. A kasszarendszer esetleges
meghibásodásának időtartamára a kampányt felfüggesztjük és a kasszarendszer
újraindulásakor folytatjuk.
2. Részvétel feltételei
A Kika Lakberendezési Kft. (székhely: H-1135 Budapest, Lehel utca 51.) (a
továbbiakban Szervező) által szervezett kampányban (a továbbiakban:
Kampány) az a 18. életévét betöltött természetes személy vehet részt, aki
megfelel a jelen részvételi szabályzatban (a továbbiakban Szabályzat) foglalt
feltételeknek (a továbbiakban Résztvevő).
A Kampányban való részvételhez bármilyen kika termék 2018. november 17. és
18. napján magyarországi kika áruházban történő vásárlása (webshopban történő
vásárlások nem vesznek részt a kampányban) és az szükséges, hogy a vásárló a
vásárolt termékről kiállított blokk tranzakciószáma alapján, országosan az
aznapi mindenkori 15. vásárló legyen.
A Kampányban nem vehetnek részt az alábbi személyek:
a Kika Lakberendezési Kft. alkalmazottai és azok hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
gazdálkodó szervezetek (Ptk. 685. § c.); 18. életévüket be nem töltött
természetes személyek.
3. A kampány részletes leírása
2018. November 17-18. napján a magyarországi kika áruházakban országos
szinten minden 15. vásárló visszakapja aznapi vásárlása teljes összegét.

2018. november 17-18. napi vásárlásokat országos szinten összesítjük 2018.
november 19-én az előző 2 napi pénztárjelentések alapján, majd így állapítjuk
meg minden 15. vásárláshoz tartozó blokk tranzakciószámát.
A nyertes blokkok tranzakciószámát, a vásárlás időpontját és helyszínét 2018.
november 19. napján 12 órától, kizárólag a www.kika.hu weboldalon és az
áruházakban kijelölt A1 plakátokon tesszük közzé.
A nyertes tranzakciószámú blokk tulajdonosa legkésőbb 2018. november 30.
napjáig az áruházak zárási időpontjáig tudja beváltani kika ajándékkártyára a
nyertes blokk szerinti összeggel, az eredeti blokk felmutatásával. A kika
ajándékkártya kiállításához az eredeti blokk bemutatása szükséges, így kérjük
azokat gondosan őrizzék meg. Másolt, sérült, szakadt stb. blokk nem váltható
be. 2018. november 30. napján az áruházak zárását követően és a későbbiekben
sincsen már lehetőség a nyertes blokkok beváltására, ezt követően a Résztvevő
elveszíti jogosultságát.
A nyertes blokk szerinti értéket kika ajándékkártyán lehet levásárolni a kika
ajándékkártya általános szerződési feltételei alapján.
A blokk szerinti összeget készpénzre nem váltjuk át, az kizárólag a kika
áruházak árukészletébe tartozó termékekre vásárolható le.
4. Adatkezelés
Azok a vásárlók, akik visszakapják vásárlásuk értékét, a jelen Kampányban való
részvételükkel kifejezetten elfogadják a részvételi szabályzatot.
Tekintettel arra, hogy a Kampányban való részvételhez semmilyen kupon,
sorsjegy stb. leadása vagy egyéb személyes adatokat is tartalmazó nyilatkozat
kitöltése nem szükséges, így a Kampánnyal kapcsolatban a Kampányban

résztvevő személyek személyi és semmilyen egyéb adatai nem kerülnek
rögzítésre, illetve tárolásra.
5. Egyéb rendelkezések
Amennyiben a jelen Részvételi szabályzat egyes rendelkezései érvénytelenek
lennének, ez nem érinti a Részvételi szabályzat egyéb részeinek érvényességét.
Ez esetben a Részvételi szabályzat érvénytelen rendelkezése helyére a hatályos
magyar jogszabályok vonatkozó és hatályos kikötése lép.
Jelen Részvételi Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a hatályos
magyar

jogszabályok

rendelkezései

megtalálható a www.kika.hu weboldalon.
Budaörs, 2018.10.06.
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az

irányadók.

A

játékszabályzat

