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JÁTÉKTERV
A TISZA-COOP Nagykereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság (a
továbbiakban: Zrt.) a Coop üzletlánc további népszerűsítése, a forgalom élénkítése érdekében
ajándéksorsolást szervez. Az ajándéksorsolás szlogenje: Szekszárd és vidéke bortúra.
A nyereményjáték a júliusi régiós szórólapokon, illetve bolti B/1-es plakáton kerül
meghirdetésre az alábbi feltételekkel:

„Szekszárd és vidéke bortúra”
Vásároljon 2021. július 14. – augusztus 8. között legalább 4.000 Ft értékben, és a
megvásárolt
termékek
között
legyen
egy
palack
bor
is,
hogy
részt
vehessen nyereménysorsolásunkon! A vásárlást igazoló blokkot olvasható névvel, címmel,
telefonszámmal dobja be a boltokban található nyereménydobozba, vagy küldje el a TISZACOOP Zrt. 5001, Szolnok, Pf. 3. címre! Sorsolás 2021. augusztus 18-án.
Nyeremények:
10 db Szekszárd és vidéke bortúra 2 fő részére, 3 nap (2 éj) 2021. szeptember 22-24.
20 db 20.000 Ft értékű Coop vásárlási utalvány
20 db 10.000 Ft értékű Coop vásárlási utalvány
20 db Szekszárd és vidéke Borválogatás ajándékcsomag
A promóció a TISZA-COOP Zrt. által ellátott Coop üzletekben érvényes.
A vásárló a nyereményjátékon való részvételével hozzájárul, hogy a Tisza-Coop Zrt. a
pályázó személyes adatait a cég adatkezelési szabályzata alapján kezeli. A vásárló az
adatkezelési szabályzat tartalmáról a www.tiszacoop.hu weboldalon tájékozódhat.
A szervező csak azokat a blokkokat fogadja el, amelyeken szerepel a termék(ek) megnevezése
is. A vásárló kérhet tételes, a saját nevére és címére szóló számlát a vásárlás igazolásaként és
az így elkészített számlát is érvényesnek fogadja el a Zrt. a blokk helyett, amennyiben az
tartalmazza az AP Kódot, a blokk kibocsátási dátumát és időpontját, valamint a termék(ek)
megnevezését. A nyeremények készpénzre nem válthatóak. Részletek a www.tiszacoop.hu
weboldalon.

A blokkok bedobási határideje:
A blokkok beérkezési határideje postai úton:
Az ajándéksorsolás időpontja:

2021. augusztus 8.
2021. augusztus 16.
2021. augusztus 18. 9:00 óra

Az ajándéksorsolás helye:

Coop Logisztika Kft.
5000 Szolnok, Téglagyári út 20.
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A sorsoláson érvénytelen blokk húzása esetén nyereményenként 10 póthúzás történik. A
póthúzást mindaddig folytatni kell, amíg az adott nyereményre érvényes blokk kerül
kihúzásra, de egy-egy nyereménynél a póthúzás nem lehet több 10-nél.
A szervező a nyerteseket írásban értesíti, a nyertesek nevét és címét a sorsolást követően
közzéteszi a www.tiszacoop.hu weboldalon.
Csak azokat a vásárlást igazoló blokkokat fogadja el a Zrt. érvényesnek, amelyeken szerepel
termékek megnevezése is. A vásárló kérhet tételes, a saját nevére és címére szóló számlát a
vásárlás igazolásaként és az így elkészített számlát is érvényesnek fogadja el a Zrt. a blokk
helyett, amennyiben az tartalmazza az AP Kódot, a blokk kibocsátási dátumát és időpontját,
valamint a termék(ek) megnevezését.
A szervező az általa ellátott valamennyi Coop üzletbe kihelyezi a játék időtartamára a lezárt
és üres nyereménydobozokat. A játék zárónapját követően a szervező összegyűjti a
nyereménydobozokban lévő vásárlási blokkokat és azokat átadja számolatlanul a sorsolási
bizottságnak, aki lezárt zsákokban tartja a sorsolás időpontjáig.
A sorsoláson részt vesznek a sorsolási bizottság tagjai.
A sorsolás közjegyző jelenlétében történik, aki arról okiratot készít.
A sorsolás megkezdésekor a sorsolási bizottság közjegyző jelenlétében bontja fel a vásárlási
blokkokat tartalmazó zsákokat és azok tartalmát beleönti egy sorsolásra alkalmas keretbe.
A nyeremények a nagyobb értékűtől kezdve az alacsony értékű fele haladva kerülnek
kihúzásra.
Érvénytelen az olyan vásárlási blokk, melyen nem éri el a vásárlás értéke a 4.000,- Ft-ot, nem
a TISZA-COOP Zrt. által ellátott Coop üzletekben történt a vásárlás, nem a meghirdetett
időtartam alatt történt a vásárlás, nem tartalmaz legalább 1 üveg bármilyen bort, nem
olvasható a pályázó pontos neve, pontos címe és telefonszáma.
A sorsolási bizottság ellenőrzése után kerül bejelentésre a nyertes személy neve és címe.
A nyeremények átadása a sorsolást követő 90 napon belül történik meg, átvételi elismervény
ellenében. A nyertes azonosítása személyi igazolvány és adóazonosító jel felmutatásával
történik.
A szervező vállalja a nyereményérték utáni SZJA megfizetését. A nyeremények átadását
követő 30 napon belül végelszámolást készít a szervező.

Szolnok, 2021. június 17.

Pap Lajos
vezérigazgató

