A Pólus Center Karácsonyi Promóciójának Szabályzata
1. A Promóció szervezője
A Pólus Társasház Üzemeltető Kft. (székhely: 152 Budapest, Szentmihályi út 131., cg.: 01-09-960146) a továbbiakban: Szervező – Karácsonyi regisztrációhoz kötött promóciót szervez (a továbbiakban:
Promóció). A Promóció lebonyolítója az XTRM Group Kft. (székhely: 1118 Budapest, Pannonhalmi út
36., cg.: 01-09-984269) - a továbbiakban: Lebonyolító.
2. A Promócióban részt vevő személyek
A Promócióban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező 18. életévét betöltött
természetes személy, aki a Pólus Bevásárlóközpont valamely üzletében, (kivéve: Tesco, Exclusive Change
Pénzváltó 1., Exclusive Change Pénzváltó 2, Good Change Pénzváltó, Lottózó 87. sz., OTP Bank, Pólus
Posta, Vodafone márkaüzlet, Telenor márkaüzlet, Telekom márkaüzlet és partnerüzletei) akár részletekben
is, de legalább 35.000,-Ft összértékben terméket vásárol a Promóció időtartama alatt. A 35.000 Ft
összérték nem tartalmazhat kettőnél több ételudvar éttermei által kibocsátott számlát.
A Promócióban résztvevőknek a részvételhez a jelen Szabályzat alapján regisztrálniuk kell.
A Promócióban résztvevők a továbbiakban: Résztvevő(k).
Nem vehetnek részt a Promócióban a Promóció szervezésében és lebonyolításában résztvevő gazdálkodó
szervezetek/ügynökségek (Pólus Társasház Kft. és XTRM Group Kft.) munkatársai és ezek hozzátartozói.
3. A Promóció időtartama:
A Promóció 2018. december 1. 10:00 órától december 23. 19:00 óráig tart.
4. A Promóció menete és a részvétel feltétele
4.1. Regisztráció
A Résztvevők a Promócióban való részvétel érdekében kötelesek regisztrál az alábbiak szerint a
Pólus Bevásárló és Szórakoztató Központban (továbbiakban: "Pólus Bevásárlóközpont").
Regisztráció módja: személyesen a hostesseknél.
A Promóció ideje alatt egy Résztvevő egyszer regisztrálhat.
Regisztráció során megadandó adatok, a Résztvevő:
a) vásárlását igazoló blokk adatai (a továbbiakban: AP kód),
b) lakóhelyének városa, irányítószáma,
c) életkora,
d) neme, továbbá az
e) az üzlet(ek) neve(i) ahol vásárolt,
f) a vásárlás értéke,
g) honnan hallott a promócióról:
i) Szórólap/hostess a házban
ii) Egyéb kommunikációs felület a házban (irányítótábla, ajtómatrica, háttérfal)
iii) Rádió spot
iv) Buszreklám
v) Villamosreklám
vi) Óriásplakát
vii) City Light plakát (pl.: buszmegállóban)
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viii) Facebook hirdetés
ix) Webes hirdetés
x) Pólus weboldal
xi) Pólus social media (Facebook, Instagram)
xii) Egyéb

Amennyiben a játékos regisztrálni kíván a Pólus Center hírlevelére, önkéntesen megadja elkérjük a nevét
és email címét. A hírlevél megküldéséhez külön nyilatkozattal hozzá kell járulnia a hírlevélre való
feliratkozáshoz. Az adatkezelési tájékoztató a polus.hu weboldalon megtalálható.
Egy AP kóddal csak egyszer és egyféle módon lehet regisztrálni.
A regisztráció során a Résztvevő bemutatja a részvételre jogosító vásárlást igazoló bizonylatot a
Promóciót levezénylő hostessek számára.
4.2. Regisztráció érvényessége
A regisztráció során kizárólag sérülésmentes és egyértelműen beazonosítható bizonylatok kerülhetnek
elfogadásra, az azokhoz tartozó valós vásárlások igazolását kérheti a regisztrálótól a hostess (a vásárlást
igazoló bizonylathoz tartozó termék együttes bemutatása).
Amennyiben a regisztráló a bizonylathoz tartozó vásárlást nem tudja bemutatni, illetve felmerül a gyanú,
hogy nem a bemutató személy fizette meg a bizonylat ellenértékét, abban az esetben a hostess
megtagadhatja a regisztrációt.
A regisztrációval kapcsolatos reklamációkat a mariann.nagy@cbre.com e-mail címre várjuk.
4.3. A Promóció menete
A vásárlást igazoló bizonylatokkal 2018. december 7. 10:00-tól lehet regisztrálni.
Kizárólag a Promóció ideje alatt - 2018. december 1. és 23 között - teljesített vásárlások bizonylatai
fogadhatók el a regisztráció során.
A Résztvevő érvényes regisztráció esetén, ajándékot kap – 6 darab különböző termobögre közül választhat
egyet. Az ajándékok kizárólag a készlet erejéig állnak rendelkezésre, így amennyiben azok elfogynak, a
Résztvevő már érvényes regisztráció esetén sem kaphat ajándékot. Egy darab 35.000,-Ft-ot meghaladó
bizonylattal a bizonylat összegszerűségétől függetlenül, csak egy darab ajándék vehető át.
5. Személyi jövedelemadó
A Szervező vállalja, hogy a Résztvevő nevében kifizeti az ajándékokat esetlegesen terhelő jövedelemadót,
valamint az ajándékkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő további adót, és járulékot.
6. A Szervező jogai
A Szervező rögzíti, hogy a Promóció a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény
rendelkezései szerint a NAV Szerencsejáték Felügyeleti Főosztály részére nem bejelentés köteles.
A Szervező joga, hogy a Résztvevő regisztrációját ahhoz a feltételhez kösse, hogy a Résztvevő a
regisztráció során fényképes igazolvány bemutatásával igazolja, hogy ő a Promócióban való részvételre
jogosult személy.
A Szervező egyoldalúan jogosult arra, hogy a Résztvevőt a Promócióból kizárja minden olyan esetben, ha
igazolt, hogy a Résztvevő jelen Szabályzatba ütközően regisztrál vagy vesz részt, vagy kíván részt venni a
Promócióban.
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Amennyiben a Promóció során visszaélések, vagy jelentős szabálytalanságok, vagy ezek gyanúja merül
fel, a Szervező a Promóciót szüneteltetheti vagy törölheti.
A Promóció során, a Szervező, illetve a Promóció szervezésében résztvevő cégek egyike sem felel, és
kizár minden olyan kártalanítási, kártérítési igényt, mely a Promóció esetleges hibáiból, hiányosságaiból,
hibás működéséből, a Promóció során bekövetkezett késésekből ered, így kizárja a felelősségét az ezekkel
kapcsolatos költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos
gondatlansággal okozott, a Résztvevőnél felmerülő károkért való felelősséget.
A Szervezőt nem terheli felelősség a Résztvevők téves adatszolgáltatásából eredő igényekért, illetve a
regisztrációk hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, beazonosíthatatlan e-mail cím, stb.).
Szervező és Lebonyolító nem vállal továbbá semmilyen felelősséget az átvett ajándékok tekintetében. A
Szervezőt a nyeremények átadásán és esetleges adóvonzatuk megtérítésén kívül további kötelezettség a
nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot,
jótállást nem vállal.
A Résztvevők a Promócióban való részvétellel elfogadják, hogy az akcióban való részvétel során a
Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű
felelősséggel tartoznak.
7. Információ a Promócióról
A Promócióról információk találhatóak a http://polus.hu/hu/ weboldalon és a Pólus Center Facebook
oldalán.
8. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok
A Promócióval kapcsolatos Adatvédelmi Tájékoztató itt olvasható el.
Az Adatvédelmi Tájékoztatót a Résztvevő legkésőbb a regisztráció során olvashatja el és annak
elfogadását, valamint a személyes adatainak az Adatvédelmi Tájékoztatóban leírt feltételek szerinti
kezeléséhez való önkéntes hozzájárulását az alábbi szöveg mellett megjelenő box bejelölésével teljesítheti:
„Kijelentem, hogy az Adatvédelmi Tájékoztatót megismertem és elfogadom, az abban szereplő
adatkezelésekhez önkéntesen hozzájárulok”.
Az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadása mellett a Résztvevő önálló nyilatkozatával hozzájárul ahhoz,
hogy a regisztráció során megadott e-mail címére, vagy lakcímére részére a Szervező, mint reklám
címzettjének közvetlen megkeresése módszerével, így különösen elektronikus levelezés vagy azzal
egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján reklámot közöljön.
Az Adatvédelmi Tájékoztató továbbá elérhető a http://polus.hu/hu/ oldalon és a Pólus bevásárlóközpont
információs pultjában.
Kelt: Budapest, 2018. november 26.
Pólus Társasház Üzemeletető Kft.
Szervező
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