PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT
1. A „Kedvezmények pincétől a padlásig” promóciós kampány (továbbiakban: „Promóció”) szervezője
a BRAMAC Betoncserépgyártó és Épitőanyagipari Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8200
Veszprém, Házgyári út 1.; cégjegyzékszám: Cg. 19-09-500022; adószám: 10488580-2-19.;
továbbiakban: „Szervező ”).
2. A Promóciós időszak 2018. szeptember 26. napjától, 2019. március 31. napjáig tart (továbbiakban:
„Promóciós Időszak”) azzal, hogy az alábbi ICOPAL Termékek megvásárlására 2018. december 31.
napjáig van lehetőség.
3. A Promócióban a Magyarország területén az ICOPAL Szigetelő-, Fedéllemezgyártó és Értékesítő
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8900 Zalaegerszeg Zrínyi u. 6. cégjegyzékszám: Cg. 20-09060342; adószám: 10457764-2-20;) által gyártott bármely terméket (továbbiakban: „ICOPAL Termék”)
megvásárló fogyasztók vehetnek részt, amennyiben megfelelnek a jelen promóciós szabályzatban
foglaltaknak (továbbiakban: „Szabályzat”).
4. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdésének
3. pontja értelmében fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége
körén kívül eljáró személy. A Promócióban részt vehet minden, a Ptk. értelmében fogyasztónak
minősülő, 18. életévét betöltött természetes személy, aki egyetért és elfogadja a Szabályzatban
foglaltakat (a továbbiakban: "Vásárló").
5. A Promócióban való részvétellel a Vásárlónak lehetősége van arra, hogy az ICOPAL Termékek 2018.
december 31. napjáig történő megvásárlása esetén e Szabályzat 9. pontjában részletezettek szerinti
kedvezményt (továbbiakban: „Kedvezmény”) igénybe vegye.
6. Az ICOPAL Termékek vásárlásakor a vásárlásról kiállított számla bruttó végösszege 50%-nak
megfelelő, de legfeljebb bruttó 100.000,-Ft, azaz százezer forint összegig a Vásárló a 9. pontban
foglaltak szerinti Kedvezmény igénybevételére jogosult.
7. A Promóció és a Kedvezmény a jelen pontban meghatározott ún. prémium rendszergaranciás
tetőrendszer („továbbiakban: Prémium Rendszergaranciás Tetőrendszer) Vásárló által történő
megvásárlására vonatkozik:
•

Prémium Rendszergaranciás Tetőrendszer: Prémium rendszergarancia csomagban vásárolt
minimum 100 m2 Bramac Standard vagy Prémium kategóriás tetőcserép, amelynek részletes
leírása megtalálható a https://www.bramac.hu/szolgaltatasok/garancia-cpr-teljesitmenynyilatk/rendszergarancia.html internetes oldalon.

8. Amennyiben 2018. december 31. napjáig a Vásárló a 6. pontban meghatározott összeghatárig
ICOPAL Termékeket vásárol, úgy abban az esetben, ha a Promóciós Időszak alatt a Szervezőtől a 7.
pontban meghatározott Prémium Rendszergaranciás Tetőrendszert megvásárolja a következő
Kedvezményre jogosult.
9. Kedvezmény: A Vásárló az ICOPAL Termékek vételárának megfelelő, de maximálisan a 6. pontban
meghatározott legfeljebb 100.000,-Ft, azaz százezer forint összegű kedvezményre jogosult a Prémium
Rendszergaranciás Tetőrendszer vételárából. A Kedvezmény összege a Prémium Rendszergaranciás
Tetőrendszer vételárából kerül levonásra és a Vásárló a Kedvezmény összegével csökkentett vételárat
köteles megfizetni a Szervező javára. A Kedvezmény más akcióval, vagy kedvezménnyel összevonható.
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10. A Kedvezmény akként érvényesíthető, hogy a Vásárló az ICOPAL Termékek megvásárlását igazoló
számlát a Promóciós Időszak végéig scannelt pdf. formátumban e-mailen megküldi az ún. Bramac
Tanácsadói Hálózat területileg illetékes Bramac Tanácsadójának. A Bramac Tanácsadók névsora és email címeik a https://www.bramac.hu/elerhetoseg/bramac-tanacsadoi-halozat.html link alatt
érhetőek el.
11. A Kedvezmény érvényesíthetőségének a feltétele, hogy a Promóciós Időszak utolsó napjának
24:00-ig az ICOPAL Termékek megvásárlását igazoló számla e-mailben beérkezésre kerüljön az
területileg illetékes Bramac Tanácsadó e-mail címére.
12. A Kedvezményt egy Vásárló csak egy vásárlása után veheti igénybe. A Kedvezményt nem lehet
készpénzre váltani. A Kedvezmény másra nem ruházható át.
13. A Kedvezmény az alábbi esetekben nem érvényesíthető:
a) a számla sérült vagy olvashatatlan;
b) a számlát meghamisították;
c) a számla más alkalommal felhasználásra került a Kedvezmény igénybevétele érdekében;
d) a számla a Promóciós Időszak utolsó napjának 24:00-ig nem érkezik meg a területileg illetékes
Bramac Tanácsadó email címére
14. A Promócióban való részvétellel a Vásárló elfogadja a Szabályzatban foglalt feltételeket.
15. Az interneten vagy egyéb felületeken, bármilyen reklámanyagokban a Promócióval kapcsolatos
információk tájékoztató jellegűek.
16. A Szervező felelős a Szabályzat tartalmáért, a Promóció megvalósításáért, a kedvezmények
alkalmazásáért és az esetleges panaszok kezeléséért.
17. Bármely, a Promóció megvalósításának módját érintő panaszt a Szervező székhelyére, vagy emailben kell a Szervező infohu@bmigroup.com e-mail címére írásban megküldeni. A panaszokat a
Szervező köteles a kézhezvételtől számított 30 napon belül megvizsgálni és a vizsgálat eredményéről a
panaszt tevőt postai úton, vagy amennyiben ezt a panaszt tevő kérte e-mailben értesíteni. Amennyiben
a Szervező által a panasz megvizsgálásának eredményeképpen a Vásárló kérelme nem kerül
elismerésre, akkor a Vásárló a kérelmével bírósághoz fordulhat.
18. A Szabályzat tartalmát a Szervező által üzemeltetett értékesítési helyeken, valamint a
www.bramac.hu weboldalon elérhetővé kell tenni a Promóció teljes ideje alatt.
19. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Szabályzatot a Promóció ideje alatt módosítsa,
beleértve a Promóció időtartamának megváltoztatását is, úgy, hogy a Vásárlóknak az ilyen módosítást
megelőzően szerzett jogait tiszteletben tartják, továbbá valamennyi módosítás kizárólagosan a
Vásárlók javára kerülhet bevezetésre.
20. Jelen Szabályzat bármely módosítása a Szervező által üzemeltetett értékesítési helyeken, valamint
a www.bramac.hu weboldalon történő kihirdetéssel lép hatályba.
21. A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software
bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésetten beérkezett számla
miatt igénybe nem vehető Kedvezményért. A számla elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja
el a megérkezés bizonyítékaként.
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22. A Vásárló téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Szervező
fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promócióból azt, aki bármely, a
Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.
23. A Promócióban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói és e személyek Ptk. 8:1.§.(1)
bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
24. Az itt nem szabályozott kérdésekben a megfelelő jogszabályi rendelkezések, így különösen a Polgári
Törvénykönyv rendelkezései alkalmazandóak.
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