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PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT 

 

„Tanszervásár kupon” promóció 

 

 
 

Részvételi feltételek 

A COOP Szeged Zrt. (székhely: 6721 Szeged, Szent István Tér 16.) mint Szervező Promóciót 

hirdet „Tanszervásár kupon!” címmel a Coop Papír-írószer Áruház (6721 Szeged, Jókai u.1) szám 

alatti egységének. 

Az „Promóció” során 2022. augusztus 15. napjától 2022. szeptember 30. napjáig a Tanszervásár 

kupon bemutatásával minden papír-írószer termék vásárlása esetén -15% (azaz tizenöt) százalék 

azonnali engedményt adunk az adott vásárlás végösszegéből. 

A Promócióban a vásárló részvétele nem kötelező, de a Promócióban való részvétel jelen 

részvételi feltételek (a továbbiakban: „Részvételi feltételek”) automatikus elfogadását jelenti. 

 

A Promóció időtartama és helyszíne 

A Promóció a Coop Papír-írószer Áruház (6720 Szeged, Jókai u.1.) számú COOP üzletben, 2022. 

augusztus 15. napjától 2022. szeptember 30. között érvényes. 

 

Promóció menete 

A Promócióban bárki részt vehet. 

Amennyiben a vásárló a Tanszervásár kupon bemutatásával 2022. augusztus 15. napjától 2022. 

szeptember 30. között, a Coop Papír-írószer Áruház (6721 Szeged, Jókai u.1.) számú üzletben 

papír-írószer termékeket vásárol, egyszeri alkalommal -15% (azaz tizenöt) százalék azonnali 

engedményt kap a végösszegből a pénztárnál. 

Egy vásárlás alkalmával csak egy kedvezmény adható. 

A Promócióban az engedmény nem jár az elektronikus feltöltés, bérletvásárlás, jegyvásárlás, 

szolgáltatás, játék, újság valamint a csomagátvétel végösszegei után.   
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A Coop Klub törzsvásárlói pontegyenleg a nyugtán feltüntetett fizetendő végösszeg után, a 

pontszámítás szabályai szerinti ponttal növekszik. 

A vásárló dönthet úgy, hogy nem vesz részt az Promócióban, azaz nem veszi igénybe az 

engedményt, azonban a pénztártól való távozást követően már nem tarthat igényt a 

kedvezményre. 

 

Egyéb jogi feltételek 

A Szervező a jelen Promóció feltételeit a Promóciós időszak alatt közzéteszi a 

www.coopszeged.hu honlapon. 

Amennyiben a vásárló az Promóció feltételeit – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem 

fogadja el, vagy azzal kapcsolatban utóbb kifogást emel, a Promócióból automatikusan kizárásra 

kerül. Az agresszívan fellépő, fizikai erővel más elé tolakodó, a kulturált viselkedés szabályait 

felrúgó vásárlók automatikusan kizárásra kerülnek a Promócióból. 

 

A Promóció feltételei egyoldalú módosításának jogát a Szervező fenntartja, a fenti 

elérhetőségeken történő egyidejű közzététellel. 

A Szervező a rendszer meghibásodásáért és az ebből eredő bármely esetleges következményért 

felelősséget nem vállal. A Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem 

látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely neki nem 

felróhatóan következik be, ideértve azt az esetet is, ha a Promóció idő előtti befejezésére kerül 

sor. A Szervező fenntartja a jogot, hogy előre nem látható, okok miatt a Promóció feltételeit 

bármikor megváltoztassa, vagy a Promóciót visszavonja. 

 

 

 

Szeged, 2022.augusztus 12. 

 

Szervező: Coop Szeged Zrt. 
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1. számú melléklet 

 

Letölthető -15 % kedvezmény kupon 

 

 


