
 
TEFAL KONYHAI HŰSÉGPROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA 

 
 
A TESCO-GLOBAL Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cg.: 13-10-040628, a továbbiakban: 
”Szervező”) megbízásából az GROUPE SEB (Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, the Slovak 
Republic, a továbbiakban: ”Lebonyolító”) által lebonyolított promócióban (továbbiakban: 
”Promóció”) azon 18. életévét betöltött, cselekvőképes, természetes személy vehet részt, aki a 
Magyarország közigazgatási határain belül található bármely TESCO áruházban (ld. alább 3. pont) a 
Promóció időtartama alatt, tetszés szerinti bármilyen terméke(ke)t vásárol esetenként 
(tranzakciónként) legalább 1000 (egyezer) Ft értékben, és az ezért a pénztári fizetést követően kapott 
„hűségmatricából” a Szervező által ingyenesen biztosított gyűjtőfüzetekbe füzetenként a választott 
terméktől függően 10 (tíz) vagy 15 (tizenöt) darabot a gyűjtőfüzetben meghatározott módon, 
szabályosan beragaszt, majd vásárláskor a megfelelő mennyiségű matricával ellátott gyűjtőfüzetet a 
pénztárosnak átadja. A kedvezményes árú termékek Clubcard kártya egyidejű használata mellett 
vásárolhatóak meg. Továbbá elfogadja és teljesíti a jelen szabályzatban leírt valamennyi további 
feltételt (továbbiakban: ”Résztvevő”). A gyűjtőfüzetet a Résztvevő a tescohuseg.hu oldalról is 
letöltheti.  
A Promóció a TESCO vásárlótér területén kívül eső egyéb bérüzletekben, vásárlóhelyeken történt 
vásárlásra nem vonatkozik.  
Az egyes hűségpontokért fizetett blokk végösszeg minden esetben (tranzakcióban) el kell, hogy érje 
az 1000 Ft-ot (pl. 998,- Ft-os blokk végösszeg esetén nem jár gyűjtőpont, a blokkon minimum 1000 
Ft-nak kell szerepelnie minden esetben).  
 

1. A Promóció időtartama  
1.1.1.  
Pontgyűjtő időszak: 2018. november 8. 06:00 óra és 2019. február 20. 22:00 óra között. 
A pontbeváltó időszak: 2018. november 8. 06:00 órától a készlet erejéig, illetve legkésőbb 2019. 
március 6. 22:00 óráig 
 
VÁLTOZÁS! 
A hűségprogramot a kiemelkedő kereslet miatt a tervezettnél korábban lezárjuk. 
Pontgyűjtő időszak: 2018. november 8. 06:00 óra és 2019. február 6. 22:00 óra között. 
A pontbeváltó időszak: 2018. november 8. 06:00 órától a készlet erejéig, illetve legkésőbb 2019. 
február 20. 22:00 óráig 
A részvételi szabályzat módosulásának dátuma: 2019. 01. 25. 
 
A hűségpromócióban résztvevő Tefal Wizzo konyhai robotgép mennyisége limitált, nincs lehetőség 
utánrendelés leadására, illetve a hűségpromócióban résztvevő további termékek is korlátozott 
mennyiségben állnak rendelkezésre, így esetleges  kiemelkedő, előre nem várt kereslet esetén az 
érintett termékeknél készlethiány léphet fel a program lezárása előtt tekintettel a gyártási folyamat 
sajátos, hosszadalmas jellegére. 
 
1.1.2. A Résztvevőknek az adott időtartam lejárta után sem pontot gyűjteni, sem azt beváltani nem 
áll módjukban. A promóció határidejét a Szervező egyoldalúan megváltoztathatja, melyről a 
Résztvevőket a vásárlás helyszínén és egyéb marketing eszközökön megfelelő időben tájékoztatja.  
 
2. A pontok gyűjtésével, beváltásával kapcsolatos tudnivalók, szabályok  
2.1. A promóció időtartama alatt a Résztvevő a TESCO áruházban történő vásárlás során, a pénztárnál 
teljesített, minden, legalább 1000 Ft-ot elérő fizetés után, 1000 Ft-onként a pénztárostól kap egy-egy 
darab négyszögletes, TESCO matricát (továbbiakban: „Hűségmatrica”). Az egyes 1000,- Ft-okon felüli, 
de az újabb 1000,- Ft-ot el nem érő összeg után Hűségmatrica nem jár. (Például: amennyiben a 
Résztvevő 3422 Ft-ért vásárol, a pénztáros 3 db TESCO matricát ad a Résztvevőnek, így a fennmaradó 
422 Ft után újabb Hűségmatrica nem jár.)  
 



2.1.1. A Hűségpont kiadás alapjául a blokkon végösszegként szereplő forintösszeg szolgál.  
2.1.2. A pénztáros a Hűségmatricá(ka)t a pénztárnál való fizetés után kizárólag azonnal jogosult 
kiadni. A pénztártól való távozást követően Hűségpont utólagosan nem adható ki, emiatt reklamációt 
a Szervező nem fogad el.  
 
2.2. A Résztvevők a pénztárnál kapott Hűségmatricákat az áruház területén kihelyezett (TEFAL 
hűségpromóciós sorvég vagy Tefal display), szabadon elvehető, vagy a tesco.hu/tefal weboldalról 
letölthető gyűjtőfüzet(ek) arra szolgáló oldalán, az ott kijelölt helyekre, egymástól jól elkülöníthetően 
és felismerhetően beragasztva gyűjthetik.  
 
2.2.1. Egy gyűjtőfüzet összesen 15 (tíz) db Hűségmatricát gyűjtésére nyújt lehetőséget, egy füzetben 
egy termékre lehet Hűségmatricát gyűjteni.  
 
2.2.2. Amennyiben a gyűjtőfüzetben összegyűlt a megvásárolni kívánt termékhez szükséges matricák 
száma, új gyűjtőfüzet használata válik szükségessé.  
 
2.2.3. A gyűjtőfüzet nem használható fel annak elvesztése, megrongálódása, elázása, vagy a 
Hűségmatricák számának és eredetiségének megállapítását akadályozó bármilyen elváltozása esetén, 
amely esetben a Résztvevő semmilyen igénnyel nem élhet a Szervezővel és a Lebonyolítóval 
szemben. A Szervezőnek és a Lebonyolítónak az elveszett, megsérült, használhatatlanná vált 
gyűjtőfüzetet, Hűségmatricát nem áll módjában pótolni.  
 
2.2.4. Az egyes gyűjtőfüzetekben található Hűségmatricák össze nem vonhatók, minden Résztvevő 
kizárólag a megfelelő mennyiségű Hűségmatricával „feltöltött” gyűjtőfüzet birtokában jogosult a 2.3 
pontban meghatározott kedvezményre.  
 
2.2.5. A Tesco áruházakban az önkiszolgáló kasszáknál fizető vásárlók az önkiszolgáló kasszáknál lévő 
asszisztenstől tudják a blokk végösszege alapján megfelelő mennyiségű matricát elkérni.  
 
2.2.6. Az online bevásárlások alkalmával a vásárlók résztvesznek a pontgyűjtésben, viszont a 
hűségpromóciós termékek megvásárlására csak a TESCO áruházakban van lehetőség.  
 
2.3. Kizárólag a fentiek szerinti ép és megfelelő mennyiségű matricával ellátott gyűjtőfüzet jogosítja 
fel a Résztvevőt a gyűjtőfüzetben megjelölt, a jelen szabályzat elválaszthatatlan 1. számú 
Mellékletében tételesen felsorolt TEFAL konyhai termékek bármely tagjának (továbbiakban: 
„Hűségtermék”) megvásárlása esetén a bruttó 40/45/50/55%-kal csökkentett, kedvezményes ár 
(továbbiakban: „Hűségár”) igénybevételére. A Hűségár csak akkor vehető igénybe, ha a gyűjtőfüzet a 
beváltást megelőző vásárlás(ok) alkalmával telt be.  
 
2.4 A Hűségár igénybevételének feltétele a TESCO Clubcard kártya használata vásárláskor. Tesco 
ClubCard kártya használata nélkül a Résztvevőnek csak teljes áron van lehetősége megvásárolnia a 
Hűségterméket.  
 
2.4.1. A Hűségpont beváltás általános szabályai  
 
2.4.1.1. A Hűségár a Hűségtermék(ek) feltüntetett bruttó fogyasztói árának 40/45/50/55%-kal 
csökkentett árát jelenti (lásd 1. számú melléklet).  Az 40/45/50/55%-os kedvezmény a termékek 
Hűségpromóció időtartama alatt – a fentiekben meghatározott gyűjtőfüzetben történő 10, illetve 15 
darab matrica összegyűjtése nélkül – érvényes fogyasztói árához képest értendő. 
 
2.4.1.2. Egy betelt gyűjtőfüzet csak 1 Hűségtermék Hűségáron történő egyszeri megvásárlására 
jogosít.  
 
2.4.1.3. A Hűségtermék kedvezményes árának minden 1000 Ft-ja után szintén jár Hűségpont.  
 



2.4.2. A kedvezményadás módja:  
 
2.4.2.1. Résztvevő a megvásárolni kívánt Hűségtermék bemutatásával együtt – ideális esetben azt 
megelőzően – jelzi a pénztáros felé, hogy betelt gyűjtőfüzettel és TESCO Clubcard kártyával 
rendelkezik, és azokkal Hűségárat szeretne igénybe venni.  
 
2.4.2.2. A Résztvevő átnyújtja a pénztárosnak TESCO Clubcard kártyáját és a betelt gyűjtőfüzetet, aki 
ellenőrzi a Hűségpontok eredetiségét, mennyiségét. A 2.2.4 pontban írtak esetén a pénztáros a 
Szervező nevében jogosult megtagadni a kedvezmény biztosítását, amely esetben a Résztvevő 
semmilyen igénnyel nem élhet a Szervezővel és a Lebonyolítóval szemben.  
 
2.4.2.3. Amennyiben a pénztáros mindent rendben talál, a gyűjtőfüzetet az arra kijelölt helyen 
aláírásával látja el, és magánál tartja. 
  
2.4.2.4. A pénztáros a Hűségtermék vonalkódját, majd a termékhez tartozó kedvezményes 
vonalkódot egymás után regisztrálja a pénztárgépben, így a blokkon a Hűségtermék teljes ára és a 
kedvezmény kerül feltüntetésre, ami kiadja a Hűségárat. 
 
3. A promócióban az alábbi áruházak vesznek részt:  
3.1. Matricagyűjtés és Matricabeváltás a jelen Szabályzat elválaszthatatlan 2. számú melléklete 
szerinti TESCO áruházakban lehetséges. Az áruházak pontos listájáról a 2. számú melléklet ad teljes 
körű tájékoztatást. A lista az új áruházak nyitásával változhat, amit a www.tesco.hu weboldalon lehet 
nyomon követni.  
3.2 Nem eredeti Hűségmatricával kedvezmény nem érvényesíthető. A nem eredeti Hűségmatrica 
vagy Hűségmatricák a kedvezmény érvényesítésénél figyelembe nem vehetők. 
  
3.3 A matricagyűjtő-füzetek hiányosságáért/hibájáért, a kedvezmény alkalmazásának a Résztvevőnek 
felróható elmaradásáért, ill. a Hűségtermék átadása során keletkezett károkért a Szervező és a 
Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.  
 
3.4. A Hűségmatricák másra át nem ruházhatók és készpénzre, ill. a Hűségterméken kívüli más 
termékre át nem válthatók. A Hűségtermék kapcsán nyújtott kedvezményhez tartozó esetleges SZJA, 
ill. bármely adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.  
 
3.5 A Promócióban való részvétel a Résztvevő részéről nyilatkozattételnek minősül arra nézve, hogy a 
gyűjtőfüzetet kizárólag saját felelősségükre használják. A Szervező és a Lebonyolító minden, a 
gyűjtőfüzetek birtoklásával kapcsolatos vita esetére nézve a felelősségét teljes egészében kizárja.  
 
3.6. Szervező és Lebonyolító nem vállalja az egyes hűségtermékek mennyiségi arányának 
megváltoztatását az akció során. A Hűségtermékek egy meghatározott, azaz limitált mennyiségben 
állnak rendelkezésre, így egyes termékek  program vége előtt egyfogyhatnak. 
 
TESCO-Global Zrt.  
Szervező 

 
 
MELLÉKELTEK: 
 


