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KAMPÁNY SZABÁLYZAT 

Minyonok megérkeztek Szerezze meg mindet! 

I. cikk 

Alapvető rendelkezések 

1.  

A „Minyonok megérkeztek Szerezze meg mindet! –promóciós kampány szervezője (a továbbiakban, mint: 
„Kampány") a TESCO-GLOBAL Áruházak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 2040 Budaörs, 
Kinizsi út 1-3., a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága által vezetett cégjegyzékébe 13-10-040628 
szám alatt bejegyzett, adószám: 10307078-2-44, a továbbiakban, mint „Szervező”. 

II. cikk 

Hatály és időtartam 

1. A Promóció a Magyarország területén található TESCO áruházakban és a Tesco Online szolgáltatás 
keretében valósul meg.  A Promóció a Shell által üzemeltett Tesco bolttal rendelkező üzemanyag 
töltőállomásokon, valamint a Tesco Express áruházakban nem folytatható. 

2. A Promóció 2021. május 20. napjától 2021. július 28. napjáig, vagy a készlet erejéig tart.  

III. cikk 

Vásárlók és részvételi feltételek 

1. A Promóció a TESCO Clubcard tulajdonosoknak, valamint Tesco Clubcard applikáció használóknak 
(legalább 3.0.1 verzió vagy annál magasabb verziót használóknak) kerül meghirdetésre.  

2. A kampányban való részvétel feltétele elektronikus formában: bejelentkezés a Clubcard 
mobilalkalmazásba és a Kampányban való részvétel megerősítése a Kampány feltételeinek elfogadásával. 
A kampányt Android és iOS mobil eszközök támogatják. 

3. A „Vásárlók” fogalom minden természetes személyt magába foglal, aki betöltötte a 18. életévét és 
cselekvőképes, vagy aki a 14. életévét betöltötte és korlátozottan cselekvőképes, aki a mindennapi élet 
szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződéseket köthet és aki a 1997. 
évi CLV a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján fogyasztónak tekintendő, azaz olyan személy, aki 
valamely céghez vagy ilyen személy szakmai tevékenységéhez közvetlenül nem kapcsolódó jogi ügyletet 
köt. 

4. A Promóciót a jelen szabályok szerint kell végrehajtani és az a CLUBCARD tulajdonosoknak szól, akik részt 
vesznek a CLUBCARD programban és akik CLUBCARD tulajdonosok, a CLUBCARD program Általános 
Szerződési Szabályaival összhangban, amely program megtalálható a www.tesco.hu weboldalon, valamint 
aki felmutatja ezt a kártyát minden alkalommal, amikor részt vesz ebben a Promócióban. 

5. A Promóció nem vonatkozik az egyéni vállalkozókra és más olyan személyekre, akik számára ÁFÁS 
számla kerül kiállításra. 
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IV. cikk 

Matricák gyűjtése 

1. A kedvezményre jogosító matrica minden, a Tesco áruházakban forgalmazott és szereplő élelmiszeripari 
termék megvásárlása után jár (a továbbiakban, mint „matricák”), kivéve az 5. cikk 3. pontjában 
megnevezett cikkek és ezen cikk 3. pontja esetében. A Termékekért fizetett minden 2000 Ft után a Vásárló 
kap egy matricát. 

2. A Promóció részeként a TESCO online bevásárlás weboldalán leadott minden rendelés után is jár 2000 Ft 
után egy db matrica, a termékek kiszállításakor, a tranzakciók lezárását követően. 

3. Nem jár matrica a kedvezményes tranzakciókra. 

4. A matricákat nem lehet készpénzre váltani. 

5. Az elektronikus matrica és papír alapú matrica gyűjtése külön történik, a kettő nem kombinálható. 

6. A matricákat a pénztáros adja át a tranzakció lezárását követően. Az összegyűjtött matricákat be kell 
ragasztania gyűjtőfüzetbe. A gyűjtőfüzetek ingyenesen elérhetőek a promócióban résztvevő áruházakban, 
a promóció teljes időtartama alatt. 

7. Mind a papíralapú, mind pedig az online gyűjtőfüzet 2 db ajándék matricát tartalmaz vásárlóink részére. 

8. Amennyiben a Vásárló nem papír alapon gyűjti a matricákat, hanem online formában akkor a pénztárnál 
történő fizetéskor az Vásárló beolvassa a mobilalkalmazásban tárolt Clubcard kártyáját. Ezt követően a 
Tesco üzletekben egyetlen fizetéssel történő 2000 Ft-os vásárlás után az Vásárló egy matricát kap 
elektronikus formában, amelyet közvetlenül az adott Clubcard alkalmazásában tesz elérhetővé („E-
matrica”). A Vásárló az összegyűjtött E-matricák számát közvetlenül a Clubcard alkalmazás E-matricák 
szakaszában látja. 

9. Matricákat Tesco Online weboldalán történő vásárlások során teljesített és fizetett vásárlásokkal is be 
lehet szerezni. A Vásárlónak először be kell írnia Clubcard számát, amikor bejelentkezik a Tesco Online 
felületre. Ezután Matricákat kap a leszállított és kifizetett vásárlásokért. 20 db Matrica összegyűjtése esetén 
az Vásárló kiválasztja a kérdéses plüss figurát, és a kosárba helyezi (a teljes árért). Annak érdekében, hogy 
érvényesíteni tudja a hűségárat tegye a Minyont a kosarába (a teljes árért), majd adja kosarához a 
"Hűségmatricáim vannak" tételt. Az Áruk teljes árát a diszkontált árra csökkentik, 770 Ft összegben, miután 
a vásárlások elfogadásakor az Vásárló a sofőrnek átadta a Gyűjtőkártyát 20 db papír matricával. 

V. cikk 

Matricák beváltása 

1. A vásárló a gyűjtőfüzetben összegyűjtött matricák száma alapján a jelen Szabályzat szerint kapja meg a 
promóciós Minyonok plüss figurákat az alábbiak szerint: 

- 10 db összegyűjtött matrica után 1 db Minyonok plüss figura ára 1500 Ft 

- 20 db összegyűjtött matrica után 1 db Minyonok plüss figura ára 770 Ft 

- Clubcard kártya és matricák nélkül 1 db Minyonok plüss figura ára 4990 Ft.  
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2. Minden esetben, amikor az Vásárló beváltja a matricákat, a gyűjtőfüzetet át kell adni a pénztárosnak és 
a Vásárló egy új gyűjtőfüzetben kezdheti gyűjteni a matricákat. Tilos egy korábban már felhasznált 
matricákkal teli gyűjtőfüzetet felhasználni egy újabb tranzakcióhoz. 

3. Az alábbi termékek és szolgáltatások ki vannak zárva a kedvezményből: 

a) dohánytermékek és kiegészítők, 

b) alkohol termékek, 

c) TESCO utalványok, TESCO ajándékkártyák vagy élelmiszer kupon beváltás, 

d) visszaváltható csomagolás vásárlása és visszaváltása, ideértve a betétet, amit elem vásárlásakor 
számolnak fel, 

e) a TESCO áruházlánc üzletsorán, parkolójában és az áruházhoz tartozó, de harmadik felek által bérelt 
egyéb területeken található, harmadik felek által üzemeltetett üzletekben történő vásárlások, 

f) mobil telefon feltöltés FELTÖLTŐ KÁRTYÁS rendszerben, 

g) TESCO Pénzügyi Szolgáltatások, 

h) csecsemő tápszer. 

i) bevásárlótáska 

4. Egy tranzakcióban legfeljebb egy gyűjtőfüzet használható fel. Az egyedi kedvezmények nem adhatók 
össze. 

5. A kedvezmény a Minyonok plüss figurára csak akkor adható meg, ha a gyűjtőfüzet a benne gyűjthető 
összes matricát teljeskörűen és megfelelően tartalmazza és a matricák be vannak ragasztva. A matricákat 
tilos másolni vagy hamisítani. 

6. Amennyiben a vásárló a Clubcard alkalmazásban gyűjti a matricákat, akkor a megfelelő számú E-
matrica összegyűjtése után meg kell nyomni a Clubcard alkalmazásban az „E-matricák alkalmazása és 
kedvezmény megszerzése” gombot, és a pénztárnál történő fizetésekor a kedvezményt be kell szkennelni 
a vásárolt árukkal együtt. 

7. Minden matrica csak egyszer használható fel. A szervező fenntartja a jogot, hogy saját hatáskörében 
döntsön, hogy ezek a feltételek fennállnak -e egy vásárló esetében vagy nem. A döntése végleges. 

8. Ez a kedvezmény csak egy termékre alkalmazható az plüss figurák választékából. A kedvezmény 
alkalmazása után a Vásárló folytathatja az E-matricák gyűjtését, és a megfelelő szám összegyűjtése után a 
Vásárló újabb kedvezményt generálhat. 

9. A vásárlási kedvezmény az alábbi esetekben nem adható meg: 

a) a gyűjtőfüzet nem a fentiekben meghatározott számú matricát tartalmaz; 

b) a gyűjtőfüzetbe ragasztott matricák hamisítottak, módosítottak vagy másoltak; 

c) a gyűjtőfüzet sérült vagy olvashatatlan, 
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d) ugyanaz a gyűjtőfüzet egy másik tranzakcióban már felhasználásra került a kedvezmény 
igénybevételéhez. 

10. Egy kedvezményes áron vásárolt, de teljes értékű termék visszavétele esetén (a TESCO-nak a teljes 
értékű termékek visszavételéről szóló szabályzatával összhangban), a jelen Szabályzat alapján az Vásárló 
által a termékért ténylegesen fizetett vételárat kell megtéríteni, azaz a kedvezményes árat, és ekkor az 
Vásárló nem kaphat matricákat.  

 

VI. cikk 

Záró rendelkezések 

1. A Tesco fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, egyoldalúan módosítsa ezt a Szabályzatot, beleértve a 
Promóció időtartamát, vagy hogy idő előtt megszüntesse azt. 

2. A Tesco fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés vagy indoklás nélkül megszüntesse vagy 
felfüggessze a Promóciót, különösen olyan esetekben, amikor megítélése szerint technikai vagy egyéb 
okokból nem tudja biztosítani a Promóció megfelelő működését a változás bejelentésével a Promóció 
honlapján, ahol a teljes Szabályzat rendelkezésre áll és elérhető pl. (vis major). 

3. A Promóció egyéb feltételeire, amelyeket ezen Szabály nem tartalmaz, a magyar jog az irányadó, 
különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései. A Promócióban való részvétellel kapcsolatban kialakuló 
jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. 

4. A Promóció végrehajtásának módjával kapcsolatos panaszokra az általános Panaszkezelési eljárás 
vonatkozik, amely a Clubcard program Általános Szerződési Feltételeinek részét képezi; és a következő 
oldalon érhető el: https://tesco.hu/clubcard/gyik/ 

5. A Szabályzat elérhető itt: www.tesco.hu 

 

Budaörs, 2021. április 21. 

TESCO-GLOBAL Áruházak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 


