
Auchan „Ugorj fejest bajnoki akciónkba” 

Hivatalos játékszabályzat és részvételi feltételek 

Auchan Magyarország Kft. 

 

1. Az Auchan „Ugorj fejest bajnoki akciónkba” promóció (továbbiakban Promóció) szervezője az 

Auchan Magyarország Kft. (címe: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., Cégjegyzékszám: 19-09-

165237)- továbbiakban Szervező 

 

2. A promócióban azok vehetnek részt, akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek: 

a. belföldi illetőségű, 18 éven felüli magánszemélyek, 

b. akik a promóció időtartama alatt a 4. pontnak megfelelően matricákat gyűjtenek. 

 

3. A promóció leírása 

 

A jelen szabályzat 23. pontjában felsorolt, a promócióban résztvevő Auchan áruházakban a 

promóció ideje alatt történő vásárlások esetén promóciós matrica jár a jelen szabályzat 4. 

pontjában rögzítettek szerint. A matricákat a promóciós gyűjtőfüzetben (továbbiakban 

gyűjtőfüzet) gyűjthetik a résztvevők. Egy gyűjtőfüzetben 10 matrica gyűjthető össze, és annak 

beváltásával a Vásárló a jelen szabályzat 8. pontjában rögzített kedvezményes áron 

vásárolhatja meg a promócióban részt vevő, általa választott Arena termékek egyikét. A 

Szervező a matricákat csak a gyűjtőfüzetbe történt beragasztást követően fogadja el. Egy, 

hiánytalan számú matricát tartalmazó gyűjtőfüzet egy termék kedvezményes vásárlására 

jogosít. Egy résztvevő azonban korlátlan számú gyűjtőfüzetet beválthat. 

 

Az Arena termékek matricagyűjtés nélkül is megvásárolhatók a 9. pontnak megfelelően. 

 

4. A Vásárlók a promóció keretében részt vevő Auchan áruházakban az alábbi szerint 

gyűjthetnek matricákat: 

minden elköltött 4000Ft után 1db matrica gyűjthető 

Egy vásárlás során legfeljebb 10db matrica gyűjthető. 

5. A promócióban csak a Szervező által kibocsátott, hivatalos matricákkal lehet részt venni. 

A matrica kb. 15mm*15mm méretű, öntapadós, melyen zöld alapon fehér úszó figura és egy 

Auchan felirat látható. 

 

6. A matricák a fizetéssel egy időben a pénztárnál kerülnek átadásra. Utólag a Szervező matricát 

nem ad ki. 

 

7. Az átadásra kerülő matricák mennyisége nyugtánként kerül megállapításra. 

 



8. Az Arena termékek az összegyűjtött és a gyűjtőfüzetbe beragasztott matricák 

felhasználásával az alábbi kedvezményes áron vásárolhatók meg: 

 

 

Termék megnevezése      Kedvezményes ára 

 

úszósapka       1 699 Ft + 5 matrica 

úszószemüveg       2 799 Ft + 5 matrica 

kozmetikai táska      2 799 Ft + 5 matrica 

törölköző       3 299 Ft + 5 matrica 

sporttáska       5 499 Ft + 10 matrica 

hátizsák       5 499 Ft + 10 matrica 

fürdőköpeny       8 799 Ft + 10 matrica 

 

9. Az Arena termékek matricák összegyűjtése nélkül a következő áron vásárolhatók meg: 

 

úszósapka       3 799 Ft 

úszószemüveg       4 999 Ft   

kozmetikai táska      4 999 Ft   

törölköző       6 199 Ft   

sporttáska       12 399 Ft   

hátizsák       12 399 Ft   

fürdőköpeny       15 499 Ft  

 

10. A reklámanyagokban meghirdetett %-os kedvezmény a jelen szabályzat 9. pontjában 

meghatározott árak és a 8. pont szerint a matricák beváltásakor fizetendő kedvezményes 

összeg aránya alapján kerültek meghatározásra. 

 

11. Az Arena termékek a készlet erejéig, de legkésőbb 2017. szeptember 13-ig állnak 

rendelkezésre. A készlet kimerülése esetén a promóció Szervezőjének jogában áll a 

meghirdetett termékeket azokkal megegyező értékű termékekre cserélni. 

 

12. A matricagyűjtés időszaka: 2017. július 6 - 2017. augusztus 30.  A gyűjtőfüzet beváltási 

időszaka: 2017. július 6 - 2017. szeptember 13. között, vagy amíg a készlet tart. 

 

13. A pénztáros a beváltáskor mindig ellenőrzi a gyűjtőfüzetbe beragasztott matricákat. 

Amennyiben a Vásárló gyűjtőfüzetében a hivatalostól alakilag vagy tartalmilag eltérő, illetve 

hibás matrica található, akkor az egész gyűjtőfüzet érvénytelen, egyúttal pedig az Auchan azt 

bevonja. 

 

14. A beváltási határidőn túl bemutatásra kerülő gyűjtőfüzetet a Szervező nem váltja be. 

 

15. Beváltáskor gyűjtőfüzeteket nem lehet összevonni. 

 

16. A matricák készpénzre nem válthatók. 

 



17. A termékekkel kapcsolatos reklamációkat a Szervező a promóció időtartama alatt és azt 

követően is a promócióban résztvevő Auchan áruházakban fogadja, a vásárlást igazoló 

nyugta bemutatása mellett. A Szervező csak a rendeltetésszerű használat során keletkezett 

minőségi kifogásokat kezeli. 

 

18. A promócióban való részvétel önkéntes. 

 

19. Azáltal, hogy a Vásárló a gyűjtőfüzetét az Arena termékek vásárlásakor átadja a 

pénztárosnak, tudomásul veszi és elfogadja a jelen szabályzatban foglalt valamennyi feltételt. 

 

20. Minden olyan gyűjtőfüzet, amely olyan matricákat tartalmaz, amihez a Vásárló a Szervező 

megítélése szerint a jelen szabályzatot sértő módon jutott hozzá, lopott vagy más illegális 

úton szerzett, automatikusan érvénytelenítésre kerül és azt az Auchan bevonja. A bevont 

gyűjtőfüzetek a Szervező tulajdonában maradnak, visszatérítésre nincs mód. 

 

21. A Szervező fenntartja a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor felfüggessze vagy 

megszüntesse a promóciót előre nem látható kivételes körülmények felmerülése esetén. 

 

22. Jelen szabályzat a promócióban részt vevő Auchan áruházakban és a www.auchan.hu oldalon 

kerül közzétételre. 

 

23. A promócióban részt vevő magyarországi Auchan áruházak: 

Auchan Aquincum Óbuda 

1033 Budapest Szentendrei út 115.  

 

Auchan Budakalász 

2011 Budakalász Omszk park 1.  

 

Auchan Budaörs 

2040 Budaörs Sport u. 2 - 4.  

 

Auchan Csömör 

2141 Csömör Határ út 6.  

 

Auchan Debrecen 

4031 Debrecen Kishatár u. 7.  

 

Auchan Dunakeszi 

2120 Dunakeszi Nádas u. 6.  

 

Auchan Fót 

2151 Fót Fehérkő u. 1.  

 

Auchan Kecskemét 

6000 Kecskemét Dunaföldvári u. 2.  

 

http://www.auchan.hu/
https://www.auchan.hu/aruhazak/auchan-obuda
https://www.auchan.hu/aruhazak/auchan-budakalasz
https://www.auchan.hu/aruhazak/auchan-budaors
https://www.auchan.hu/aruhazak/auchan-csomor
https://www.auchan.hu/aruhazak/auchan-debrecen
https://www.auchan.hu/aruhazak/auchan-dunakeszi
https://www.auchan.hu/aruhazak/auchan-fot
https://www.auchan.hu/aruhazak/auchan-kecskemet


Auchan Maglód 

2234 Maglód Eszterházy János utca 1.  

 

Auchan Miskolc 

3527 Miskolc József Attila utca 87.  

Auchan Miskolc Dél 

3516 Miskolc Pesti út 9.  

 

Auchan Pilis Solymár 

2083 Solymár Szent Flórián u. 2-4.  

 

Auchan Savoya Park 

1117 Budapest Hunyadi János u. 19.  

 

Auchan Soroksár 

1239 Budapest Bevásárló u. 2.  

 

Auchan Szeged 

6728 Szeged Zápor út 4.  

 

Auchan Székesfehérvár 

8000 Székesfehérvár Holland fasor 2.  

 

Auchan Szigetszentmiklós 

2310 Szigetszentmiklós Háros u. 120.  

 

Auchan Szolnok 

5000 Szolnok Felső Szandai rét 1.  

 

Auchan Törökbálint 

2045 Törökbálint Torbágy u. 1.  
 

 

 

 

https://www.auchan.hu/aruhazak/auchan-maglod
https://www.auchan.hu/aruhazak/auchan-miskolc-borsod
https://www.auchan.hu/aruhazak/auchan-miskolc-ii
https://www.auchan.hu/aruhazak/auchan-solymar-pilis
https://www.auchan.hu/aruhazak/auchan-savoya-park
https://www.auchan.hu/aruhazak/auchan-soroksar-m5
https://www.auchan.hu/aruhazak/auchan-szeged
https://www.auchan.hu/aruhazak/auchan-szekesfehervar-korona
https://www.auchan.hu/aruhazak/auchan-szigetszentmiklos-sziget
https://www.auchan.hu/aruhazak/auchan-szolnok
https://www.auchan.hu/aruhazak/auchan-torokbalint

