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„Ajándék presszó kávé elvitelre” 

Részvételi feltételek 

 

 Részvételi feltételek:  

A COOP Szeged Zrt. (székhely: 6721 Szeged, Szent István Tér 16.) mint Szervező Akciót hirdet 

„Ajándék presszó kávé elvitelre” címmel a 104. Tip-Top Coop Abc (6727 Szeged, Diadal u.1.) 

szám alatti egységének. 

Az Akció során 2021. január 8. napjától 2021. március 31. napjáig minden nap reggel 6-9 

óra közötti időszakban bruttó 1000,- (azaz ezer) forint feletti vásárlás esetén, 1 darab 

presszó kávét elvitelre ajándékba adunk. 

Az Akcióban a vásárló részvétele nem kötelező, de az Akcióban való részvétel jelen részvételi 

feltételek (a továbbiakban: „Részvételi feltételek”) automatikus elfogadását jelenti. 

 
 Az Akció időtartama és helyszíne: 

Az Akció 104. Tip-Top Coop Abc (6727 Szeged, Diadal u.1.) számú COOP üzletben, 2021. 

január 08. napjától 2021. március 31. között, minden nap reggel 6-9 óra között érvényes. 

 

Az Akció menete 

Amennyiben a Vásárló 2021. január 08. napjától 2021. március 31. napjáig a 104. Tip-Top 

Coop Abc (6727 Szeged, Diadal u.1.) számú üzletben, bruttó 1000,- Ft, (azaz ezer) forint 

feletti összegért vásárol, reggel 6-9 óra közötti időszakban, a vásárlása után 1 darab presszó 

kávét elvitelre ajándékba kap a pénztárnál. 

Egy vásárlás alkalmával csak 1 darab ajándék presszó kávé adható.  

 
Az Akcióban a következő termékek forgalma nem számít bele az adott vásárlás végösszegébe, 

ez által az engedmény sem vonatkozik a termékekre és a szolgáltatásokra: 

 Elektronikus feltöltés 

 Bérlet és menetjegyvásárlás 

 Csomagátvétel
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A Coop Klub törzsvásárlói pontegyenleg a nyugtán feltüntetett fizetendő végösszeg után, a 

pontszámítás szabályai szerinti ponttal növekszik. 

A Vásárló dönthet úgy, hogy nem vesz részt az Akcióban, azaz nem veszi igénybe az 1 darab 

„presszó kávé elvitelre” ajándékot, azonban a pénztártól való távozást követően már nem 

tarthat igényt az 1 db „presszó kávé elvitelre” ajándékra. 

Egyéb részvételi feltételek 

Az Akcióban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar 

hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét 

betöltött magyar állampolgár, a jelen pontban meghatározott személyek körébe nem eső, 

cselekvőképes természetes személy vehet részt. Az Akcióban NEM vehetnek részt a Szervező 

tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói, 

valamint egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető 

tisztségviselői, alkalmazottai és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói. 

 
Egyéb jogi feltételek 

A Szervező a jelen Akció feltételeit az Akciós időszak alatt közzéteszi a www.coopszeged.hu 

honlapon. 

Amennyiben a Vásárló az Akció feltételeit – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem 

fogadja el, vagy azzal kapcsolatban utóbb kifogást emel, az Akcióból automatikusan kizárásra 

kerül. Az támadóan fellépő, fizikai erővel más elé tolakodó, a kulturált viselkedés szabályait 

felrúgó Vásárlók automatikusan kizárásra kerülnek az Akcióból. 

 
Az Akció feltételei egyoldalú módosításának jogát a Szervező fenntartja, a fenti 

elérhetőségeken történő egyidejű közzététellel. 

A Szervező a rendszer meghibásodásáért és az ebből eredő bármely esetleges következményért 

felelősséget nem vállal. A Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem 

látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely neki nem 

felróhatóan következik be, ideértve azt az esetet is, ha az Akció idő előtti befejezésére kerül 

sor. A Szervező fenntartja a jogot, hogy előre nem látható, okok miatt az Akció feltételeit 

bármikor megváltoztassa, vagy az Akciót visszavonja. 

 

 

Szeged, 2021.01.07. 


