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A "Lubickoljon a KEDVEZMÉNYEKBEN!" PROMÓCIÓRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT  

 
1. A ”Lubickoljon a KEDVEZMÉNYEKBEN!” (a továbbiakban: "Promóció") promóciós kampány szervezője a TESCO-GLOBAL 

Áruházak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, melynek székhelye a 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3. cím alatt található, 

nyilvántartva a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága által 13-10-040628 cégjegyzékszámon, adószáma: 10307078-2-44, a 

továbbiakban: "Szervező". 

2. A Promócióban kizárólag a Magyarország területén üzemeltetett TESCO áruházak vesznek részt, figyelemmel a Szabályzat a 6. 

pontjában foglaltakra.   

3. A Promóció 2018. augusztus 9. napjától 2018. szeptember 8. napjáig tart. A matricák 2018. augusztus 9. napjától 2018. szeptember 5. 

napjáig kerülnek kiadásra. A kedvezmény 2018. augusztus 9. napja és 2018. szeptember 8. napja között vehető igénybe a TESCO 

áruházakban. A kedvezmény mértéke az összegyűjtött matricák számától függ (21. pont). 

4. A Promócióban a Tesco áruházakban vásárló fogyasztók vehetnek részt, amennyiben megfelelnek a Clubcard szabályzatban, valamint 

e szabályzatban foglaltaknak. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdésének 3. 

pontja értelmében fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró személy.  A 

Promócióban részt vehet minden, a Ptk. értelmében fogyasztónak minősülő, 18. életévét betöltött természetes személy, aki egyetért és 

elfogadja a https://tesco.hu/markak-es-szolgaltatasok/szolgaltatasok/clubcard/ oldalon elérhető Clubcard hűségprogram szabályzatát, 

valamint e szabályzatban foglaltakat (a továbbiakban: "Vásárló"). 

5. A Promócióban kizárólag a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja értelmében fogyasztónak minősülő természetes személy vehet részt.  

6. A Promóció a jelen szabályzatban foglalt szabályok szerint kerül megvalósításra, melynek címzettjei a Clubcard tagok. Kizárólag a 

Clubcard tag gyűjthet matricákat, és kizárólag e személy részesülhet a kedvezményekben. 

7. A Promóció részeként a matrica a TESCO https://bevasarlas.tesco.hu/ weboldalán feladott megrendelések esetén is jár a Clubcard 

tagsággal rendelkező Vásárló részére, azonban a kedvezmény kizárólag a TESCO áruházakban történő vásárlás során vehető igénybe.  

8. A Promócióban való részvétellel a Vásárlónak lehetősége van e szabályzat 21. pontjában részletezettek szerinti kedvezmény 

igénybevételére a Tesco áruházakban.  

9. Az alábbi termékek és szolgáltatások nem képezik az ajánlat részét, azaz e termékek vételára nem számít bele a vásárlás végösszegébe, 

amely után matrica jár, illetve e termékek vásárlása esetén kedvezmény sem vehető igénybe:  

 

a) alkoholos italok,  

b) TESCO utalványok, TESCO ajándékkártyák, 

c) betétdíjas termékek, visszaváltható csomagolás vásárlása vagy visszaváltása, 

d) a TESCO üzlethálózat bevásárlóközpontjaiban lévő harmadik fél üzleteiben, a parkolójában és egyéb, az üzlethez tartozó, harmadik 

fél társaságok részére bérbeadott helyszíneken történő vásárlások, 

e) a PREPAID rendszerben történő mobiltelefon feltöltés, mobiltelefon feltöltésére szolgáló kártya vásárlása, 

f) anyatej-helyettesítő tápszer. 

10. Egy vásárlás alkalmával, azaz egy tranzakció során a vásárlás végösszege maximum 100.000 (azaz százezer forint) Ft lehet, amely 

összeg után a Vásárló a 21. pontban foglaltak szerinti kedvezmény igénybevételére jogosult. Amennyiben a vásárlás végösszege 

meghaladja az e pontban meghatározott összeghatárt, a kedvezmény kizárólag az e pontban meghatározott maximum 100.000 Ft 

összeghatárig vehető igénybe. 

11. A kedvezményt biztosító matricák a Tesco áruházakban eladott valamennyi élelmiszer és ipari termék vásárlása után kerülnek kiadásra, 

kizárva a 9. pontban foglalt árucikkeket és a 12. pontban részletezett esetet. 

12. Nem jár matrica azon tranzakciók után, amelyek során a Vásárló beváltja a gyűjtőkártyát. 

13. A matricákat nem lehet készpénzre váltani.  

14. Az egyéni kedvezmények nem adódnak össze, vagyis a 21. pontban meghatározott 10%-os és 20%-os kedvezmény nem vehető igénybe 

egyazon tranzakcióban.  

15. Egy tranzakció során kizárólag egy gyűjtőkártya használható fel.  

16. A Promócióban történő részvétel érdekében, a Vásárlónak egy tranzakció során legalább 2.500 (kettőezer-ötszáz) Ft értékben kell 

vásárolnia 2018. augusztus 9. és 2018. szeptember 5. napja között. 

17. Minden elköltött 2.500 (kettőezer-ötszáz) Ft összeg után, a Vásárló egy darab matricát kap. 

18. A matricákat a pénztáros adja a fenti 15. pontban meghatározott tranzakció befejeztével, míg termékek online rendelése esetén (TESCO 

Online Bevásárlás) – a termékek kiszállítása során a tranzakció befejeztével. A Vásárló későbbi időpontban nem gyűjtheti a matricákat.   

19. A gyűjtött matricákat fel kell ragasztani a gyűjtőkártyára. A gyűjtőkártyákat ingyenesen elérhetőek a Promócióban részt vevő 

áruházakban a Promóció teljes ideje alatt.  

20. A kedvezmény csak eredeti matricák bemutatása esetén adható a 2018. augusztus 9. és 2018. szeptember 8. közötti időszakban. Tilos a 

matricákat lemásolni és hamisítani. Minden matrica csak egyszer használható fel. 

21. A CLUBCARD tagsággal rendelkező Vásárlók a gyűjtőkártyára beragasztott matricák számának függvényében a vásárláskor 

kedvezményt kapnak. A kedvezmény igénybevételének feltétele a CLUBCARD pénztárnál történő bemutatása a vásárlás helyszínén. A 

vásárlás során a kívánt kedvezmény igénybevételéhez szükséges:   

- 10 matrica gyűjtése, mely egy alkalommal 10%-os kedvezményre jogosít jövőbeli vásárláskor, 

- 20 matrica gyűjtése, mely egy alkalommal 20%-os kedvezményre jogosít jövőbeli vásárláskor. 

 

Minden egyes alkalommal, amikor a kedvezmény felhasználásra kerül, a gyűjtőkártyát a pénztárosnak át kell adni és a vásárló egy új 

gyűjtőkártyán kezdheti gyűjteni a matricákat. Tilos a már korábban felhasznált matricákat tartalmazó kártyát másik tranzakció során 

felhasználni. 

https://tesco.hu/markak-es-szolgaltatasok/szolgaltatasok/clubcard/
https://bevasarlas.tesco.hu/
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22. A 21. pontban meghatározott kedvezmény igénybevételéhez a Vásárló köteles bemutatni a matricákat tartalmazó gyűjtőkártyát a 

pénztárosnak a 2018. augusztus 9. és 2018. szeptember 8. közötti időszakban. A 21. pontban meghatározott számú matricák egyazon 

gyűjtőkártyán kell, hogy legyenek. Amennyiben a kedvezmény felhasználásra kerül, akkor a pénztáros elveszi a gyűjtőkártyát.  

23. A 21. pontban meghatározott kedvezmény nem adható meg az alábbi esetekben:  

a) a gyűjtőkártya nem tartalmazza a 21. pontban meghatározott, szükséges számú matricát;  

b) a kártyán lévő matricákat meghamisították, megváltoztatták vagy lemásolták;  

c) a gyűjtő kártya megsérült vagy olvashatatlan,  

d) egyazon gyűjtőkártya más tranzakció során már felhasználásra került kedvezmény igénybevétele érdekében. 

24. A Vásárló a Promóció időtartama alatt a 21. pontban foglaltak szerint több alkalommal is jogosult kedvezményesen vásárolni, feltéve, 

hogy a Vásárló eleget tesz a Szabályzat valamennyi pontjában foglalt feltételeknek, különös tekintettel a Szabályzat 10. pontjában 

foglaltakra.  

25. Kedvezményes áron megvásárolt, teljes árú termék visszavétele esetén (a teljes árú termékek visszavételére vonatkozó TESCO 

iránymutatásnak megfelelően), a 21. pont szerint a Vásárló részére a ténylegesen kifizetett termék árát meg kell téríteni, azaz a 21. 

pontban rögzített kedvezményes árat és a Vásárló nem kaphat matricát. 

26. A reklámanyagokban és a szórólapokon elérhető, valamennyi, Promócióval kapcsolatos információk tájékoztatási célt szolgálnak.  

27. A Promócióban való részvételt úgy kell értelmezni, hogy a Vásárló elfogadja a Szabályzatban foglalt feltételeket. 

28. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Promóció során rövid lejáratú kampányokat szervezzen a 17. pontban biztosítottnál 

nagyobb számú matricák kibocsátásának formájában vagy egyéb módon, ami arra ösztönzi az embereket, hogy részt vegyenek a 

Promócióban. 

29. A Promóció Szervezője felelős a Szabályzat tartalmáért, a Promóció megvalósításáért, a kedvezmények alkalmazásáért és az esetleges 

panaszok kezeléséért.  

30. Bármely, a Promóció megvalósításának módját érintő panaszt a Szervező címére írásban kell megküldeni a Promóció ideje alatt vagy 

annak lejártát követően, de a lehető leghamarabb. A panaszokat a Szervező köteles a kézhezvételüktől számított 30 napon belül kezelni. 

Amennyiben a Szervező által a panasz megvizsgálásának eredményeképpen a Vásárló kérelme nem kerül elismerésre, akkor a Vásárló 

a kérelmével az illetékes bírósághoz fordulhat.  

31. A Szabályzat tartalmát a Szervező által üzemeltetett áruházakban és a www.tesco.hu weboldalon elérhetővé kell tenni a Promóció ideje 

alatt. 

32. Az itt nem szabályozott kérdésekben a megfelelő jogszabályi rendelkezések, így különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései 

alkalmazandóak.  

33. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Szabályzatot a Promóció ideje alatt módosítsa, beleértve a Promóció időtartamának 

megváltoztatását is, úgy, hogy a Vásárlóknak az ilyen módosítást megelőzően szerzett jogait tiszteletben tartják, továbbá valamennyi 

módosítás kizárólagosan a Vásárlók javára kerülhet bevezetésre. Jelen dokumentum bármely módosítása a Szervező által üzemeltetett 

áruházakban vagy a www.clubcard.hu weboldalon történő kihirdetéssel lép hatályba.  

 

 

 

http://www.tesco.hu/
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