5 % BLOKKVÉGÖSSZEG-KEDVEZMÉNY ÉS SZERENCSEKUPON PROMÓCIÓ
részvételi feltételek

1. Kuponkiadás feltételei és időszaka
Vásároljon bármely magyarországi INTERSPAR áruházban 2020.03.05. és 03.18. között egy összegben
legalább 7.000 Ft-ért, hogy Öné lehessen az 5 % blokkvégösszeg-kedvezmény és szerencsekupon. Egy
vásárláshoz – a végösszeg 7000,- Ft többszöröse esetén is – egy kedvezménykupon jár. Ha szerencséje
van, a kupon 5 % blokkvégösszeg-kedvezmény helyett egyszeri 10%, 15 %, 25 % vagy 50 %
blokkvégösszeg-kedvezményt biztosít. A kedvezmény tényleges mértéke csak kuponbeváltásnál, a
vásárolni kívánt termékek scannelését követően, fizetéskor derül ki.
A blokkon a ténylegesen fizetendő végösszegnek kell minimum 7000,- Ft összegnek lennie (azaz
készpénzes fizetés esetén a matematikai kerekítés szabályaira figyelemmel minimum 6998,- Ft
összegnek kell szerepelnie, bankkártyás fizetés esetén minimum 7000,- Ft összegnek kell szerepelnie
végösszegként a kedvezménykupon eléréséhez).
A kedvezménykupon kiadásának tényét a legalább 7000,- Ft összegű blokk tartalmazza, a
kedvezménykupont a blokkal együttesen kell a vásárlónak megkapnia, pénztártól való távozás után a
reklamáció e körben kizárva, utólag - blokk birtokában - sem adható ki kedvezménykupon.
2. Kuponbeváltás feltételei és időszaka
A kupon beváltható 2020.03.19. és 2020.04.01. között a magyarországi INTERSPAR áruházakban
vásárláskor. A kupon egy vásárlás során használható fel és egyszeri alkalommal 5%, vagy ha szerencséje
van, az 5 % helyett 10%, 15%, 25% vagy 50% blokkvégösszeg-kedvezményt biztosít. A kupont a
pénztárosnak a blokkolás megkezdésekor át kell adni, a kuponbeváltási igény elmaradása vagy kései
jelzése esetére SPAR kizárja a felelősségét.
A kedvezmény tényleges mértéke csak kuponbeváltásnál, a vásárolni kívánt termékek scannelését
követően, fizetéskor derül ki, a kassza automatikusan levonja az 5 % vagy szerencse esetén a 10%, 15%,
25% vagy 50 % kedvezményt a blokk végösszegéből. A levont kedvezmény mértéke és a kedvezmény
összege a blokkon megjelenik.
Az elveszett, ellopott, elhagyott, jogosulatlan által beváltott kuponokért SPAR kizárja a felelősségét, a
kupon utóbb nem pótolható.
3. Kizárt termékkörök
A kupon nem használható fel, amennyiben a vásárolt tételek között a következő termékek valamelyike
szerepel: SPAR ajándékkártya, elektronikus mobilegyenleg-feltöltés és Máltai adománykártya.
Göngyölegre a kupon nem biztosít kedvezményt. A kupon más, a termékek vételárát csökkentő
kedvezménnyel nem vonható össze. A kedvezmény ismeretében tilos további termékek vásárlása
miatt blokk sztornózást (nyugta megszakítást) kérni, ez esetben a kuponkedvezmény elveszik. E miatt
bármely jogcímen igény, kár stb. esetére a SPAR kizárja a felelősségét.
Egy vásárlás alkalmával egy kupon használható fel és azt beváltáskor a pénztárosnak át kell adni, aki
érvényteleníti azt. Kizárólag eredeti, sérülésmentes kupont fogadunk el, a kuponok sokszorosítása vagy
hamisítása tilos és eljárást von maga után. A kupon készpénzre vagy más kedvezményre nem váltható.

4. Szerencsekupon
Ajánlatunk a 380.000 db-os kupon készlet erejéig érvényes. A készlet üzletenként eltérő lehet.
A vásárló a kuponnal vásárlásakor 5 % blokkvégösszeg kedvezményt biztosan kap, de egy
véletlenszerűség elvén alapuló mechanizmus alapján a kassza adhat az 5 % helyett 10 %, 15 %, 25 %
vagy 50 % kedvezményt.
A kedvezmények mértéke az alábbiak szerint áll rendelkezésre:
-

5% blokkvégösszeg-kedvezmény: 190.000 db kupon
10% blokkvégösszeg-kedvezmény: 76.000 db kupon
15% blokkvégösszeg-kedvezmény: 76.000 db kupon
25% blokkvégösszeg-kedvezmény: 34.200 db kupon
50% blokkvégösszeg-kedvezmény: 3.800 db kupon

5. Kuponbeváltás és kuponkiadás során kizárt áruházak köre
SPAR, City SPAR, SPAR market, SPAR partner, SPAR express és DESPAR üzletekben nem érvényes a
kuponakció. A kuponakció az önkiszolgáló kasszáknál nem vehető igénybe és az online-shopban nem
érvényes.
A kupon elfogadása és birtoklása jelen részvételi feltételek elfogadását jelenti. A részvételi feltételek
esetleges módosítása a www.spar.hu weboldalon lesz megtekinthető.

