ALDI „JOHNSON & JOHNSON AJÁNDÉKCSOMAG” PROMÓCIÓ
SZABÁLYZATA

Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (Székhely: 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.)
„JOHNSON & JOHNSON AJÁNDÉKCSOMAG” 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.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. július 01. napjától között kerül sor, a Promóció az
ajándékcsomag készletének erejéig tart azzal, hogy a Promóció érvényben létéről
Szervező a www.aldi-utazas.hu weboldalon folyamatos tájékoztatást biztosít.
A Promócióban azon természetes személyek vehetnek részt, akik 2018. július 01. napjától
kezdődően, a Promóció időtartama alatt utazást, szállást, repülőjegyet foglalnak az aldiutazas.hu weboldalon, vagy az ALDI UTAZÁS telefonos ügyfélszolgálatán a 06 80 020
288 telefonszámon.

Foglalásonként, a vásárlás végösszegétől függetlenül minden Vásárló kizárólag egy
Johnson & Johnson ajándékcsomagra jogosult, mely az alábbi termékeket* tartalmazza:
- 1 db Listerine Cool Mint szájvíz 95 ml
- 1db Bebe Young Care klasszikus ajakír 4,9 g
- 1 db Neutrogena kézkrém 50 ml
- 1 db Carefree Flexiform tisztasági betét 20 db/csomag
- 1 db OB Blossom tampon 8 db/csomag
*A Szervező szükség esetére fenntartja a jogot az ajándékcsomag tartalmának kisebb, a csomag
használati és pénzbeli értékét jelentősen nem érintő módosítására.

A foglalást követően az utazásszervező Eurotours GmbH e-mailen tájékozódik arról, hogy
a Vásárló mely magyarországi ALDI üzletben kívánja átvenni az ajándékcsomagot. A
Vásárlónak 1 hét áll rendelkezésre az ALDI üzlet megnevezésére, ennek hiányában
Szervező az ajándékcsomag elérhetőségét nem tudja garantálni. A foglalástól számított 3.
és 4. héten átvehető az ajándékcsomag a megnevezett ALDI üzletben személyazonosító
okmány (személyigazolvány, útlevél, vezetői engedély) felmutatásával.
Szervező fenntartja a jogot a nyilvánvalóan visszaélésszerű részvétel (pl. kisösszegű
vásárlások többszörözése több ajándékcsomag megszerzése érdekben) vonatkozásában
az ajándékcsomagok kiadásának megtagadására. A promócióval egyidejűleg meghirdetett
egyéb kedvezmények – kifejezett kizárás hiányában - párhuzamosan igénybe vehetőek.
Személyes adatok kezelése: az ajándékcsomag átadása érdekében az Eurotours GmbH
Szervező részére átadja az ajándékcsomag átvételére jogosult Vásárló nevét, melyet
Szervező kizárólag az ajándékcsomag átadása érdekében kezel, más célra azt nem
használja fel, és az adatokat a promóció lezárásakor megsemmisíti. A személyazonosság
igazolása annak érdekében szükséges, hogy az ajándékcsomag az arra jogosult Vásárló
részére kerüljön átadásra. Az ezzel kapcsolatos adatkezelés a személyazonosító okmány
megtekintésével teljesedésbe megy és lezárul. A személyes adatok kezelésével
kapcsolatos bármely kérdésben Szervező az adatvedelem@aldi.hu e-mail címen keresztül
érhető el.
Az üzletek nyitvatartási ideje megtalálható az aldi.hu oldalon.
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 ajándékcsomagok átvételére
nyitva álló határidő végét követő 30 nap elteltével a Promócióval összefüggésben
semmiféle panaszt, ill. igényt, követelést nem fogad el.
Biatorbágy, 2018. június 18.

