
 
 
 

SoproSzett Profiknak” 
promóció 

2020. október 1. – 2020. november 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 „SoproSzett Profiknak” elnevezéssel promóciót (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 szintén részt vehetnek az akcióban (a továbbiakban: Résztvevő). Az Akcióban 
résztvevőként nem közreműködhetnek a Sopro Hungária Kft. munkatársai.  
 
3. Az Akcióban a következő termék egy vásárlási tranzakción belüli, raklapos mennyiségben 
történő vásárlásával lehet részt venni: 
  
 

Termék:  

 
Sopro No. 101 S1 Flexibilis csemperagasztó, 25 kg-os zsákos kiszerelés (1050 kg/raklap) 
 

 
 

A felsorolásban nem szereplő termékek az Akcióban nem vesznek részt. 
 
A fenti feltételek egy vásárlási tranzakció keretein belül (tehát az Akcióban részvevő termék minimum 
egy, egész raklapos mennyiségben történő vásárlása esetén) érvényesek. 
  



 
 
 
 
4. Az Akció időtartama:  
 
Az akció időtartama: 2020. október 1. – 2020. november 30., illetve az ajándék-készlet erejéig tart.  
 

5. Az Akció menete:  

Az Akcióban való részvétel feltétele, hogy:  
 

- a Résztvevő az Akcióban meghatározott termékből egy vásárlási tranzakció keretén belül 
minimum egy raklapnyi mennyiségben (azaz a Sopro No. 101 S1 esetén 1050 kg/raklap) 
vásároljon. 

-  a Szervező az Akció feltételeinek való megfelelés esetén a vásárlást követően, az adott 
vásárláshoz kapcsolódó szállítólevélen rögzíti a nyereményjogosultságot, azaz az átvehető 
ajándék mennyiségét. 

- Az adott vásárlással elért ajándék a megvásárolt termékkel egyidőben, azzal együtt kerül 
átadásra, illetve kiszállításra a Résztvevő számára.    

- Résztvevő aláírásával igazolja az ajándék átvételét, szintén az adott vásárláshoz kapcsolódó 
szállítólevélen.  

- Az Akció folyamán - a fenti feltételek teljesítése esetén - egy Résztvevő egy vásárlás során 
tetszőleges számú ajándék átvételére jogosult, valamint az Akció folyamán tetszőleges számú 
vásárlásban szerezhet nyereményjogosultságot.  

 
 
6. Ajándékok:  
 
Az Akcióban az alábbi ajándékot lehet elérni: 
 

Termék  Ajándék 

 
1 raklap Sopro No. 101 S1  
Flexibilis csemperagasztó,  
25 kg-os zsákos kiszerelés  
(1050 kg/raklap) 

 
1 db „SoproSzett”, melynek tartalma:  
- Bluetooth füllhallgató (InEar Free) 
- Sopro baseball sapka 
- 10 db univerzális ácsceruza 
 

 
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. 
 
  



 
 
 
 
7. Az ajándékok átadása:  
 
Szervező az adott vásárláshoz kapcsolódó ajándékot a megvásárolt termékkel egyidőben, azzal együtt 
adja át, illetve szállítja ki a Résztvevő számára.   
Az ajándék átadás-átvétele az adott vásárláshoz kapcsolódó szállítólevélen kerül rögzítésre. 
Résztvevő köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy az ajándék átadása 
megtörténhessen. Nem személyes átvétel esetén az ajándék szállítási költségét a Szervező viseli, az 
Akcióhoz kapcsolódóan azonban további egyéb költség nem terheli. 
 
Szervező vállalja, hogy kifizeti az ajándékra 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.  
 
Az Akció Hivatalos Részvételi Szabályzata, valamint további információk elérhetők a 
www.sopro.hu címen.  
 
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.  
 
8. Vegyes rendelkezések: 
  
Az ajándék kereskedelmi forgalomba nem hozható, és semmilyen módon nem értékesíthető tovább.  
A Résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a jelen hivatalos Szabályzatot.  
A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására, illetve kiegészítésére.  
Az Akcióban 18. életévüket be nem töltött személyek, a Sopro Hungária Kft. dolgozói, valamint közeli 
hozzátartozóik nem vehetnek részt.  
 
 

Budakeszi, 2020. szeptember 28. 

 


