
„Kutyatár” – Matricagyűjtő-játék szabályzata 
 
 
Részvétel feltételei: 
A Tisza-Coop Zrt. (székhely: H-5000 Szolnok, Téglagyári út 13. cg.16-10-001645) által szervezett 

„Kutyatár” matricagyűjtő játékban részt vehetnek mindazok a természetes személyek, akik a játék 

ideje alatt a lenti feltételeknek megfelelően, bármely magyarországi Tisza-Coop Zrt. által ellátott Coop 

szuper, Coop abc, Coop Mini üzletben vásárolnak. Az áruházak pontos listájáról a www.tiszacoop.hu 

weboldal ad teljes körű tájékoztatást.  

 

Részvétel részletes szabályai 
A Tisza-Coop Zrt. üzletben történő vásárlás végösszege alapján, minden 2.000,- Ft után a vásárló egy 

csomag „Kutyatár” matricát kap ajándékba. 

A promócióban egyes termékek megvásárlásakor a vásárló extra csomag matricát kap ajándékba.  

Az extra csomag matrica feltételei: 
Azon termékek körét, amelyek vásárlásával extra csomag matrica jár, a vásárlás időpontjában 

érvényes reklámkiadványunkban, illetve az üzletekben kihelyezett POS-eken hirdetjük meg. Ezen 

termékek köre bizonyos időközönként változhat, minden esetben a vásárláskor érvényes 

reklámkiadványunkban és az üzleteinkben kihelyezett plakátokon valamint az árkijelzőkön 

meghirdetett termékek után jár. Ezeket a termékeket merőleges árkijelzővel jelöljük. Az extra csomag 

matricákra vonatkozó ajánlatunk is kizárólag a fenti módon meghirdetett termékek és a termék 

készletének erejéig érvényes. 

Gyűjthető termékek köre: 
200-féle „Kutyatár” matrica 

A gyűjtőalbum 499 forintért vásárolható meg az üzleteinkben.  

A matricákkal kapcsolatos egyéb tudnivalók: 
A matricák fóliaborításban kerülnek átadásra. 1 csomagban 5 darab matrica található. A promócióban 

200 különböző matrica vesz részt, azonos csomagolásban, így átadáskor nem állapítható meg, hogy 

melyik sorszámú matricák vannak a fóliában. A vásárló más vásárlóra átruházhatja az általa nem 

igényelt matricákat. A pénztáros az ajándék matricacsomago(ka)t kizárólag a pénztárnál való fizetés 

után azonnal jogosult kiadni. Matrica csomag vásárolható is 99.-Ft-os fogyasztói áron bármelyik a 

Tisza-Coop Zrt. által ellátott boltban. A pénztártól való távozást követően ajándék matricacsomag 

utólagosan nem adható ki, emiatt reklamációt a Szervező nem fogad el.  

 

A Játék időtartama: 
A játék 2014. március 27. napjától kezdődik 2014. június 30. napjáig, legfeljebb azonban a készlet 

erejéig tart. 

Egyéb ajándékok a Játék időtartama alatt: 
A Tisza-Coop Zrt. a játék időtartama alatt a „Kutyatár” matrica, illetve album megvásárlásakor 

esetlegesen egyéb ajándékokat is adhat. Keresse Coop party rendezvényeinket, ahol lehetőség a 

matricák egymás közötti cseréjére valamint az albumból feltett kvízkérdésekkel további ajándékok 

nyerhetőek. Az erre vonatkozó részletes szabályokról, helyszínekről, időpontokról, az ajándékokról a 

www.tiszacoop.hu honlapon tájékozódhat.  

Egyéb rendelkezések: 
A matricagyűjtő játék kommunikációs anyagain látható képek csak illusztrációk, a Tisza-Coop Zrt 

kizárólag jelen játékszabályban foglalt feltételek alapján vállal kötelezettséget  készletének erejéig. 

 


