„PONT A PROFIKNAK”
Pontgyűjtő akció
2021. április 30. – szeptember 30.
Hivatalos Részvételi Szabályzat
1. Az akció szervezője
Sopro Hungária Kft.
székhely: 2092 Budakeszi, Bianka u. 14.
cégjegyzékszám: 13-09-093282
adószám: 12964950-2-13
a továbbiakban Szervező.
A Szervező „Pont a Profiknak” elnevezéssel pontgyűjtő akciót (továbbiakban Akció) szervez
a részvételi szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) található feltételekkel.
2. Az Akcióban résztvevő személyek
Az Akció lebonyolításában közreműködnek a Sopro Hungária Kft.-vel szerződött azon
nagykereskedelmi partnerek, amelyek viszonteladókat, kiskereskedőket és a lakossági
piacon tevékenykedő építőipari, szakipari kisvállalkozásokat, kisvállalkozókat
szolgálnak ki, akik egyben részt vehetnek a pontgyűjtő akcióban is (a továbbiakban:
Résztvevő). Az Akcióban résztvevőként nem közreműködhetnek (az ajándékok beváltásáért
folytatott pontgyűjtésben nem vehetnek részt) a Sopro Hungária Kft.-vel szerződött
nagykereskedelmi partnerek (a továbbiakban Kereskedők), illetve azok munkatársai.
3. Az Akcióban a következő termékek vásárlásával lehet részt venni – az alábbi
beváltási pontértékek mellett:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sopro FKM XL Extra flexibilis ragasztó, 15 kg-os zsákos kiszerelés - 6 pont
Sopro No. 101 S1 flexibilis csemperagasztó, 25 kg-os zsákos kiszerelés - 5 pont
Sopro FF 450 Erős flexibilis ragasztó, 25 kg-os zsákos kiszerelés - 4 pont
Sopro DSF 523 szigetelőhabarcs, 20 kg-os zsákos kiszerelés - 20 pont
Sopro RAM 3 Felújító és kiegyenlítő habarcs, 25 kg-os kiszerelés - 5 pont
Sopro FS 15 Plus aljzatkiegyenlítő, 25 kg-os kiszerelés - 6 pont
Sopro Brillant flexibilis fugázóanyag, 5 kg-os kiszerelés, minden színben - 4 pont
Sopro Saphir 5 Speciális fugázóanyag, 5 kg-os kiszerelés - 3 pont

A több színben is kapható termékek esetén minden termékszín esetén azonos pontérték
érvényes az Akció során. A felsorolásban nem szereplő termékkiszerelések az Akcióban
nem vesznek részt.
Az akció során zsákonként csak egy darab vonalkódot tudunk pontként elfogadni, ezért azon
termékek esetében, amelyeknek a zsákja több vonalkódot is tartalmaz, specifikáltuk az
albumba beragasztandó, pontot érő vonalkódokat. Az FKM XL, a No. 101 S1 és az FF 450
termékek esetében a zsákon található három vonalkód közül kizárólag csak a zsák alján
található vonalkódot fogadjuk el, a felette lévő Sopro logóval együtt kivágva.

A DSF 523 termék esetében pedig a zsák hátoldalán, a keretes részben található vonalkód
kivágása és albumba való ragasztása esetén tudunk a pontgyűjtéshez pontot biztosítani.
4. Az Akció időtartama
Az akció időtartama: 2021. április 30. – szeptember 30.
Az akcióban a legkésőbb 2021. szeptember 30. 23:59 óráig, az akcióban résztvevő
szakkereskedők részére leadott albumok vesznek részt.
5. Az Akció menete
Az Akcióban való részvétel feltétele, hogy:
• a Résztvevő az Akcióban résztvevő termékek csomagolásáról vágja ki és gyűjtse
össze a vonalkódokat, olyan mennyiségben, amely a kiválasztott ajándék
pontértékének megfelel,
• a Résztvevő a csomagolásokról kivágott és összegyűjtött vonalkódokat ragassza be
a pontgyűjtő albumba,
• a Résztvevő jelölje be a kiválasztott ajándékot/ajándékokat a méret és mennyiség
pontos megadásával,
• a Résztvevő hiánytalanul és a valóságnak megfelelően töltse ki adataival a
pontgyűjtő albumot, adja meg adatvédelmi hozzájárulását, pecsételtesse le
kereskedőjével a regisztrációs adatlapot, majd a kitöltött gyűjtőalbumot adja le
vásárlása helyszínén kereskedőjének.
Az Akcióban való részvételhez minden albumnak tartalmaznia kell a megfelelő pontértékű
vonalkódokat. Egy résztvevő több albumot is beküldhet. A beküldött albumokat a
Szervezőnek nem áll módjában visszaküldeni. Az Akcióban valamennyi, a Szabályzatnak
minden szempontból megfelelő album részt vesz.
Az albumokat a Szervező a Szabályzat feltételei alapján megvizsgálja, és amennyiben az
album vagy az azt beküldő Résztvevő nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy az
érintett albumot, vagy az azt beküldő Résztvevőt az Akcióból kizárhatja.
Szervező jogosult a beküldött albumot elutasítani, amennyiben:
•
•
•
•
•
•

az album nem tartalmaz a kiválasztott ajándéknak megfelelő pontértékű
vonalkódokat, vagy azok nincsenek a kért módon beragasztva az albumba,
a Résztvevő az adatlapot hiányosan vagy olvashatatlanul töltötte ki,
a Résztvevő az albumban nem, vagy nem az albumban leírtaknak megfelelően adta
meg a kért ajándék(ok) típusát, méretét, mennyiségét,
a Résztvevő az adatlapon valótlan adatokat adott meg
a Résztvevő a vonalkódokat jogosulatlanul, nem termékvásárlással vagy visszaélés
révén szerezte,
hamisított vonalkód került beküldésre.

A pontgyűjtés 2021. szeptember 30-ig tart, a játékban csak a legkésőbb 2021. szeptember
30. 23:59 óráig, az akcióban résztvevő szakkereskedők részére leadott albumok vesznek
részt. A határidő után beérkezett albumokat a Szervezőnek nem áll módjában visszaküldeni.

7. Ajándékok
Az Akcióban összegyűjtött pontokat az alábbi ajándékokra lehet beváltani:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FESTOOL MX 10000 E EF HS2 keverőgép + Sopro keverővödörrel – 1350 pont/ db
BOSCH GLL 2-10 Vonal- Keresztlézer – 600 pont/db
MAKITA LD050P Lézeres távolságmérő (50m) – 450 pont/db
Sopro szilikonlehúzó gumi – 50 pont/db
Sopro láthatósági mellény – 40 pont/db
Kübler dzseki, 44-62 méretben - 300 pont/db
Kübler deréknadrág, 44-62 méretben - 240 pont/db
Kübler kantáros nadrág, 44-62 méretben - 260 pont/db
elysee Softshell dzseki, S-3XL méretben - 260 pont/db
Polár sportkabát, S-3XL méretben - 240 pont/db
Sopro pamut póló, S-3XL méretben - 30 pont/db
Sopro baseball sapka - 20 pont/db

Az egy albumba összegyűjtött vonalkódok pontértékétől függően több ajándékot is kaphat,
illetve az akció időtartama alatt több albumot is beküldhet.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy az ajándékokat érintő esetleges készlethiány
esetén az ajándékokat hasonló értékű és rendeltetésű ajándéktárggyal pótolja. A Szervező
az ajándéktárgyak hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar
jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
8. Az ajándékok átadása
Szervező a nyerteseket a megadott e-mail címen, illetve a közreműködő Kereskedő útján
értesíti az ajándékok átvételének részleteiről. A Szervező az ajándékok eljuttatását az arra
jogosult Résztvevők részére folyamatosan teljesíti. A nyertes Résztvevők kötelesek
együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy az ajándékok átadása
megtörténhessen. Az ajándékok szállítási költségét a Szervező viseli, azonban egyéb
felmerülő költségek a Résztvevőt terhelik.
Az ajándékok készpénzre nem válthatók be.
Szervező vállalja, hogy kifizeti az ajándékokra közvetlenül alkalmazandó személyi
jövedelemadót és az ajándékokkal kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adót vagy
egyéb esetleges járulékot is. Az ezeken felül esetlegesen jelentkező más adó, díj- és illeték
kötelezettség, illetve minden kapcsolódó költség a Résztvevőt terheli.
9. Információ a pontgyűjtő akcióról
A Résztvevők az Akció tartama alatt az Akcióval és az ajándékokkal kapcsolatos további
információért:
• hívhatják a +36 23 458-040 telefonszámot munkanapokon, hétfőtől csütörtökig 8.00
és 16.00 óra, pénteki napon 8.00 és 13.00 óra között, valamint
• kérdéseiket beküldhetik az info@sopro.hu e-mail címre.

Az Akció Hivatalos Részvételi Szabályzata, valamint további információk elérhetők a
www.sopro.hu címen.
10. Adatkezelés
Az adatvédelmi szabályzat elfogadásával Résztvevő automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy
személyes adatait a játék lebonyolításához szükséges mértékben Szervező kezelje és
felhasználja. A hozzájárulás bármikor visszavonható, illetve a tárolt adatok módosítása vagy
helyesbítése írásban kérelmezhető (e-mail: info@sopro.hu, postacím: 2092 Budakeszi,
Bianka utca 14.). Amennyiben Résztvevő hozzájárult, hogy Szervező a személyes adatait a
későbbiekben direkt marketing anyagok küldése céljából kezelje és felhasználja, feltétel
nélkül beleegyezik abba, hogy adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a
Szervező – esetleges tiltási nyilatkozatig – minden további engedélyezés nélkül, saját
marketingtevékenysége céljából felhasználhassa.
Szervező az alábbi célokból tartja nyilván az adatlapon megadott adatokat:
•

a Résztvevő beazonosíthatósága,

•

a beérkezett pontgyűjtő albumok nyilvántartása,

•

az ajándék/ok kiszállítása,

•
•

az akció működtetése,
a Résztvevő részére reklám és direkt marketing anyagok küldése.

Az Akcióban való részvétellel Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy személyes adataira
vonatkozóan Szervező a fent leírt célból a cél megvalósításához szükséges adatkezelést, rögzítést, - és feldolgozást végrehajtsa, valamint az adatok tárolásához és feldolgozásához
alvállalkozót vegyen igénybe. A személyes adatok kezelésére, lekérdezésére, továbbítására,
módosítására, töröltetésére a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezései
az irányadók.
11. Vegyes rendelkezések
A beérkezett albumok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem
valós adatok feltüntetése, ponthiány, stb.), a Szervező nem vállal felelősséget.
Az ajándékok kereskedelmi forgalomba nem hozhatók, és semmilyen módon nem
értékesíthetők tovább.
A Résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a jelen hivatalos Szabályzatot.
A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására, ill. kiegészítésére.
Az Akcióban 18. életévüket be nem töltött személyek, a Sopro Hungária Kft. dolgozói,
valamint közeli hozzátartozóik, illetve a Sopro Hungária Kft.-vel szerződött nagykereskedelmi
partnerek nem vehetnek részt.
Budakeszi, 2021. 04. 29.

