
 

 
A WPR Alfa Kft. „Agria Park X dQ vászontáska kollekció” promóció szabályzata 

 

 
1.  SZERVEZŐ 

Az „Agria Park X dQ vászontáska kollekció” elnevezésű promóció (továbbiakban: „Promóció”) szervezője 
az Agria Park Bevásárlóközpont kizárólagos tulajdonosa és üzemeltetője, a WPR Alfa Kft. (Székhely: 1095 
Budapest, Máriássy u.7., a továbbiakban: „Szervező”) 
 

2. A PROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 
2.1. A Promócióban vásárlóként részt vehet (továbbiakban: „Vásárló”) - bármely természetes személy, aki a 
Promóció időtartama alatt egy naptári napon belül legalább 10.000 Ft értékben vásárol az Agria Park 
Bevásárlóközpont területén található üzletek bármelyikében. (A 10.000 Ft értékű vásárlás több, az Agria 
Park Bevásárlóközpont területén található üzletben is történhet, feltétel, hogy egy naptári napon belül 
történjen az összesen legalább 10.000 Ft értékű vásárlás. Egyszerre üzletenként maximum 2 db egy napon 
belül történő vásárlást igazoló blokkal lehet részt venni a Promócióban.) 
 
 2.2. A Promócióból ki vannak zárva - a Szervező és az Agria Park Bevásárlóközpontban található üzletek 
tulajdonosai, vezető tisztségviselői és alkalmazottai és egyéb érdekkörükbe tartozó személyek, valamint 
ezek Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozói. 
 
      3. PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA 
A Promóció 2017. június 1. napjától kezdődik, és a készlet erejéig, legfeljebb azonban 2017. november 20. 
napjáig tart. 
 

4. A PROMÓCIÓ MENETE 
4.1. Az a Vásárló, aki a Promóció időtartama alatt egy naptári napon legalább 10.000 Ft értékben vásárolt az 
Agria Park Bevásárlóközpont területén található üzletek bármelyikében (A 10.000 Ft értékű vásárlás több, 
az Agria Park Bevásárlóközpont területén található üzletben is történhet, feltétel, hogy egy naptári napon 
belül történjen az összesen legalább 10.000 Ft értékű vásárlás. Egyszerre üzletenként maximum 2 db egy 
napon belül történő vásárlást igazoló blokkal lehet részt venni a Promócióban.) és a vásárlást igazoló 
blokkot/blokkokat bemutatja nyitvatartási időben a bevásárlóközpontban található információs pultnál, 1 
db ajándék vászontáskát kap. A vásárló az információs pultban éppen található ajándék vászontáskák közül 
választhat.  
 
4.2 A Vásárlónak be kell diktálni a születési idejét (évszám) és lakcímének irányító számát az információs 
pultban szolgálatot teljesítő alkalmazottnak piackutatási célokra. 
 
      5. AZ AJÁNDÉK VÁSZONTÁSKÁK 
Az ajándék vászontáka pénzre nem váltható, másra át nem ruházható, kereskedelmi forgalomba nem 
hozható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább. A Szervező nem oszt szét a jelen szabályzatban 
meghatározottakon túlmenően egyéb ajándékot. 
 

6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK  
6.1. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy indokolt esetben ezen feltételeket vagy magát a 
Promóciót kiegészítse vagy módosítsa, illetve a Promóciótól elálljon. 
 
Eger, 2017. május 18. 
 
WPR Alfa Kft. 
Szervező 


