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AKCIÓS SZABÁLYZAT 
 

A „Pörgesse meg szerencséjét a Coop-nál!” 
 

 
 
1. AZ AKCIÓ SZERVEZŐJE 

 
1. A Coop Szeged Zrt. akciót hirdet „Pörgesse meg szerencséjét a Coop-nál!” címmel a Makkosházi 

Coop Szuper Áruház (6723 Szeged, Makkosházi Krt. 27/ a.) szám alatti egységének. 
 
 
2. AZ AKCIÓBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 

 
2.1. Az akcióban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki 

Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik. 
 

2.2. Minden bruttó 3000 Ft feletti, azaz háromezer forint értékű vásárlás után a Vásárló pörgethet 
egyet az áruházban kihelyezett szerencsekeréken. 
Vásárlók a Blokk vagy Számla bemutatásával egyszeri érvényes szerencsekerék pörgetésre 
jogosultak az Áruház területén, erre a célra kitelepült szerencsekeréknél. Minden pörgetés nyer. A 
pörgetés alapján a Vásárló a szerencsekerék által kisorsolt kupon nyereményre jogosult. A 
pörgetéssel a Vásárló kifejezetten elfogadja a jelen akciós szabályzatot. 
 

2.3. A Vásárló a szerencsekereket az érvényes, eredeti Blokkal vagy Számlával csak egyszeri alkalommal 
tudja igénybe venni. A pörgetést követően a Blokk vagy Számla érvényességi jellel megjelölésre 
kerül, az ismételt felhasználás kizárása érdekében. 

 
2.4. Az Áruház területén erre a célra kitelepült szerencsekerék promóciós időtartama, 2019. február 08.-tól 

március 31. között, minden pénteken és szombaton vehető igénybe.  Nyitva tartási időben: H-P: 5,30-20, 
SZ: 6-14, V: 7-13 óra között fogadják be a pörgetésre jogosító Blokkokat, Számlákat. 

 
Amennyiben a Vásárló nem felel meg jelen szabályzatban foglalt feltételeknek, az akcióból 
kizárásra kerül. 
 

 

2.5. Amennyiben a Vásárló a kapott vásárlást igazoló eredeti, bruttó 3000 Ft feletti bizonylat után, nem 
veszi igénybe a szerencsekeréken való pörgetést, utólag már nem élhet a lehetőséggel. 

 
2.6. Bármilyen módon hamisított vagy manipulált bizonylatok, Blokkok vagy Számlák érvénytelenek, 

és nem vehetnek részt az akcióban. Az akcióban részt vevő Blokk vagy Számla érvényességével, 
valamint a szabályzat jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő 
bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a Blokk vagy Számla 
tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét. A Szervező 
fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett akciójából azt a személyt, aki 
bármely, a Szervező által szervezett akcióban a Szervező megítélése szerint csalást/hamisítást követ 
el. 
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3. AZ AKCIÓ IDŐTARTAMA 

 
3.1. Az akció 2019. február 08-tól március 31. között, minden pénteken és szombaton érvényes. 

 
4. A KUPON, ÁTADÁSA 
4.1. Az akció ideje alatt az érvényes, eredeti Blokkal vagy Számlával jelentkező Vásárló a 

szerencsekerék pörgetése után, a szerencsekerék által kisorsolt azonnali kedvezményes kuponra 
jogosult. 

4.2. A kupont a pénztáros, mint a Szervező képviselője a pörgetés megállapítása után azonnal a 
helyszínen átadja. 
A szerencsekerék sávokra (18 sávra) van bontva, három sáv kivételével (Újra), minden sávhoz 
tartozik kupon. 
A Vásárló a kipörgetett sávhoz tartozó kupont jogosult megkapni, cserére nincsen lehetőség. 

 
4.3 Az egyes kategóriákba tartozó kuponokat az 1. számú melléklet tartalmazza. A kupon kedvezménye 

1 darab tetszőleges Coop sajátmárkás termékre vehető igénybe, a következő vásárlásnál. 
A kuponok készpénzre, vagy bármely egyéb kedvezményre, vagy más nyereményekre nem 
válthatók be. 

 
4.4 A pörgetés folyamata 

 
4.4.1 A Vásárló feladata az Áruház területén erre a célra kitelepült szerencsekeréknél a Blokk vagy Számla 

átadása után pörgetni. A Blokkot vagy Számlát minden esetben a pénztáros ellenőrzi, és 
érvényességi jellel látja el (ez lehet pecsét vagy bármilyen más megjelölés). A pénztáros  kizárólag 
az akció ideje alatt, a részvételi feltételeknek megfelelő bruttó 3.000 Ft feletti vásárlás után kapott 
Blokkot vagy Számlát tud elfogadni, egyszeri alkalommal. 

 
4.4.2 Amennyiben a pénztáros érvényesíti az átadott Blokkot vagy Számlát a Vásárló szerencsekerék 

pörgetésre jogosult. A szerencsekereket a Vásárló a pénztáros előzetes tájékoztatása szerint köteles 
használni. Érvényes pörgetésnek minősül a kerék minimum egyszeri teljes átfordulása az aktuális 
kiindulási helyzettől. Az érvényes szerencsekerék pörgetés és kupon megállapítása minden esetben 
a pénztáros jóváhagyásával történik. 

 
4.4.3 A pénztáros, az áruház vezető és helyettese, mint a Szervező képviselője jogosult a szerencsekerék 

pörgetést érvényteleníteni, nem helyes használat esetén, és a Vásárló figyelmét felhívni a 
promócióból történő kizárásra. Ismételt érvénytelen pörgetés vagy a szerencsekerék 
rendeltetésellenes használata esetén a pénztáros, az árház vezető és helyettese, mint a Szervező 
képviselője jogosult a Vásárlót az akcióból való kizárására. 

 
4.4.4 Az akcióban csak az érvényes, eredeti Blokkok vagy Számlák vehetnek részt. Azok a Blokkok vagy 

Számlák, amelyek ezen szabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, 
hamisak, hamísítottak, módosítottak az akcióból automatikusan kizárásra kerülnek. A pénztáros az 
áruházvezető és a helyettese, mint a Szervező képviselője jogosult a Blokk vagy Számla kizárása 
körében döntést hozni. 
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5. ELÉRHETŐSÉG 

 
5.1  A jelen szabályzat 2019. április 07.napjáig a /www.coopszeged.hu/ weboldalán érhető el. 

 

6. FELELŐSSÉG 
 

6.1. A Szervező kizárja felelősségét az akcióval kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban 
esetlegesen előforduló nyomdai hibáért. 

 
6.2. A Szervező jogosult kizárni az akcióból azt a Vásárlót, aki az akcióban tisztességtelen módon, a jelen 

szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni. 
 

6.3. Amennyiben az akció során visszaélés gyanúja merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy az 
akciót szüneteltesse vagy törölje. A Szervező a jelen szabályzat változtatásának a jogát fenntartja. 
 

7. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 

A Szervező jogosult az akciót bármikor visszavonni. 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a szabályzatot - így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály 

módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján - indokolt esetben bármikor 

megváltoztathassa. A módosítás tényéről a Szervező a Vásárlókat a helyszínen tájékoztatja. Bármilyen 

a jelen akció kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező egyoldalú döntése az irányadó. Ez a 

rendelkezés nem korlátozza a Vásárlóknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló 

igényérvényesítési jogát. 

 
 
 

 
 
Szeged, 2019. február 7. 

 
 
 
Coop Szeged Zrt. 
 Szervező 
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET 
 
 

 

1. Kupon kategória: 
 

� - 5 % engedmény, 1 db tetszőleges sajátmárkás Coop termékre 
 

2. Kupon kategória: 
 

� -10 % engedmény, 1 db tetszőleges sajátmárkás Coop termékre 
 

3. Kupon kategória: 
 

� -15 % engedmény, 1 db tetszőleges sajátmárkás Coop termékre  
 

4. Kategória nyereményei: 
 

� -20 % engedmény, 1 db tetszőleges sajátmárkás Coop termékre  
 
 


