
 
 
 
 
 
 

ALDI UTAZÁS „10 % KEDVEZMÉNY JÚNIUSBAN” PROMÓCIÓ 
SZABÁLYZATA 
 
 
 
 
 
 
Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (Székhely: 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.)  

„10 % KEDVEZMÉNY JÚNIUSBAN” néven promóciót hirdet (a továbbiakban: Promóció). 

A Promóció szervezője (a továbbiakban: Szervező): Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. 

(Székhely: 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.). 

 

1.  A Szervező által szervezett Promócióban az a természetes személy vehet részt, aki: 

- megfelel a jelen szabályzatban foglalt feltételeknek, 

- elfogadja a jelen szabályzat rendelkezéseit. 

 

A Promóció részvételi szabályzata az aldi-utazas.hu oldalon érhető el.  

 

A Promócióban való részvétel a jelen Promóciós Szabályzat teljes körű elfogadását jelenti. 

 

2. A Promócióban részt vehet bármely, 18. életévét betöltött természetes személy, aki 

Magyarországon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási engedéllyel rendelkezik. A 

Promócióból ki vannak zárva a Szervező és az Eurotours GmbH (Kirchberger Straße 8, 

6370 Kitzbühel, Ausztria, nyilvántartási szám: TO-000028), valamint kapcsolt 

vállalkozásaik munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Polgári 

Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott 

hozzátartozói. 

 

3. A Promóció menete: 

 

A Promóció lebonyolítására 2018. június 01. napja és 2018. június 30. napja között kerül 

sor.  

 

A Promócióban azon természetes személyek vehetnek részt, akik 2018. június 01. és 

június 30. között bármelyik napon utazást, szállást, repülőjegyet foglalnak az aldi-

utazas.hu weboldalon, vagy az ALDI UTAZÁS telefonos ügyfélszolgálatán a 06 80 020 

288 telefonszámon.  

Foglalásonként, a vásárlás végösszegétől függetlenül minden Vásárló 10 % 

kedvezményre jogosult, mely a végösszegből azonnal levonásra kerülő árengedményként 

kerül érvényesítésre. A Vásárlónak az online vagy telefonos foglalás során meg kell adnia 

http://www.aldi.hu/


az ALDI10 utalványkódot a kedvezmény érvényesítéséhez, a kupon felhasználására a 

foglalás befejezését követően a Szervező nem tud lehetőséget biztosítani, a kedvezmény 

utólagos pénzvisszatérítéssel nem érvényesíthető. A promócióval egyidejűleg 

meghirdetett egyéb kedvezmények – kifejezett kizárás hiányában - párhuzamosan 

igénybe vehetőek. 

 

4. A Promóció az alábbi felületeken kerül meghirdetésre: ALDI heti szórólap, az ALDI 

üzleteiben kihelyezett poszterek, és aldi.hu honlapon, valamint az aldi-utazas.hu 

honlapon.  

 

5. A Szervező fenntartja a jogot a Promóció előzetes bejelentés és indokolás nélküli 

módosítására, leállítására, ill. felfüggesztésére, amelyről közleményt köteles megjelentetni 

az aldi.hu honlapon. 

 

Az érintett természetes személyek felelőssége, hogy erről körültekintő és megfelelő 

módon a honlapról közvetlenül tájékozódjanak. 

 

6. Vis maior esemény a Szervező érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény, így 

például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, 

lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés. Szervező nem 

vonható felelősségre nem-, hibás- vagy késedelmes teljesítésért, ha azt vis maior 

esemény okozta. Vis maior esemény időtartama alatt a jelen szabályzat rendelkezései 

szünetelnek olyan mértékben, amelyben annak teljesítése a vis maior esemény miatt nem 

lehetséges. 

 

7. A Promócióra a mindenkor hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései az 

irányadóak. A Promócióval kapcsolatosan felmerülő esetleges jogviták kizárólagosan a 

magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. A Szervező az ALDI10 utalványkód 

beváltására nyitva álló 2018. június 30-i nap elteltével a Promócióval összefüggésben 

semmiféle panaszt, ill. igényt, követelést nem fogad el. 

 

Biatorbágy, 2018. május 30. 

http://www.aldi.hu/

