
Részvételi szabályzat 

Fogyasztói promóció a Postaautó Duna zrt. debreceni töltőállomásán „ Tankoljon 

30 liter felett és válasszon ajándékaink közül!”  

 

1. Az Akció szervezője 

A „Tankoljon 30 liter felett és válasszon ajándékaink közül!”  elnevezésű fogyasztói promóció 

(továbbiakban: Akció) szervezője a Postaautó Duna zrt. (székhelye: 4030 Debrecen Monostorpályi út 

35/A.) (továbbiakban: Szervező). 

2. Az Akció időtartama 

A pecsétgyűjtés és - beváltás 2016.10.13-tól a töltőállomás nyitásától 2006. december 31-ig a 

töltőállomás zárásáig tart. 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy az Akció időtartamát meghosszabbíts, megváltoztassa.  

A töltőállomás leltári ideje alatt a pecsétgyűjtés és – beváltás szünetel. 

3. Az Akció résztvevői 

Az Akcióban részt vehet bármely jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság (több 

személy együtt), és bármely 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy. 

Az Akcióban üzemanyagkártyával való tankolás esetén pecsétet gyűjteni és beváltani nem lehet.  

4. Az Akció mechanizmusa 

Az Akció pecsétgyűjtési időszak alatt, azaz 2016.10.13. és 2016. december 31. között az Akcióban 

résztvevő töltőállomáson történő üzemanyag vásárló minden 30 liter után 1 pecsétet kap. A pecsét az 

Akcióban résztvevő töltőállomáson forgalmazott bármelytípusú üzemanyag vásárlása esetén jár, 

amennyiben minimum 30 litert vásároltak belőle.  

Egy tranzakcióban legfeljebb 3 db pecsét adható ki, a vásárolt üzemanyag mennyiségtől függetlenül. 

Az Akcióban kizárólag a Szervező által kibocsátott és a fizetéskor érvényesített pecséttel lehet részt 

venni, melyet a Szervező által kibocsátott gyűjtőfüzetbe fizetéskor kell bepecsételni. A Szervezőnek a 

pénztártól való távozás után már nem áll módjában pecsétet adni.  

A pecsétek beváltásakor a résztvevőnek a gyűjtőfüzetet át kell adnia a töltőállomás dolgozójának. A 

pecsétek beváltását követően a töltőállomás dolgozója a pecséteket érvényteleníti.  

A töltőállomás dolgozója jogosult a pecsétek eredetiségét ellenőrizni, és az érvénytelennek vagy nem 

eredetinek ítélt pecséteket indoklás nélkül visszatartani.  



A pecsétbeváltási határidőt, azaz 2016. december 31-ét követően átadott pecséteket a Szervezőnek 

nem áll módjában elfogadni.  

5. Az Akcióban részvevő termékek 

A vásárló a szükséges pecsét összegyűjtése esetén az Akció időtartama alatt, azaz 2016.10.13. és 2016. 

december 31. között a résztvevő töltőállomáson beválthatja azokat, a pecsétek számának megfelelően 

a termékek közül választhat. 

Termék megnevezése Szükséges pecsét (db) 

Coca-Cola / Coca-Cola light 0,33l 1 

Russel üvegnyitó 1 

Malter napszemüveg 3 

Prox fülhallgató 3 

Strand zsák 3 

Samba táncoló virág (napelemes) 6 

Spotlight elemlámpa 6 

Anker USB lámpa 6 

Coloby termo bögre 10 

Kanlep USB powerbank 10 

 

Az Akció az akciós termékkészlet erejéig tart.  

A pecsétek gyűjtésére a Szervező gyűjtőfüzetet bocsát ki, mely a résztvevő töltőállomáson elérhető el. 

6 vagy 10 pecsét beváltására több gyűjtőfüze egyidejű felhasználásával is lehetséges.  

A részletekért keress fel a www.postaauto.com/ weboldalt. 

(http://www.postaauto.com/actions/view/56/a-1-s-2-hu-s-63-tankoljon-30-liter-felett-es-valasszon-

ajandekaink-kozul- ) 

Az akciós ajánlat esetében a készlethiányból, illetve a készletfogyásból eredő károkért a Szervező 

semmilyen felelősséget nem vállal, és kártérítési kötelezettsége sincs.  

Az Akcióban szereplő termékeket készpénzért megvásárolni nem lehet.  

Az Akcióban szereplő termékeket, a pecséteket készpénzre váltani nem lehet.  

Az Akcióba a fenti táblázatban szereplő termékektől eltérő terméket bevonni nem lehet. 

A Szervező fenntartja a jogot a jelen szabályzat módosítására vagy súlyos jogsértés esetén az Akció 

törlésére. 

 

6. Az Akcióban résztvevő töltőállomások 

A Postaautó Duna zrt. debreceni telephelyén található MOL töltőállomás.  

Cím: 4030 Debrecen, Monostorpályi út 35/A.  

 

http://www.postaauto.com/
http://www.postaauto.com/actions/view/56/a-1-s-2-hu-s-63-tankoljon-30-liter-felett-es-valasszon-ajandekaink-kozul-
http://www.postaauto.com/actions/view/56/a-1-s-2-hu-s-63-tankoljon-30-liter-felett-es-valasszon-ajandekaink-kozul-


7. Tájékoztatók 

A Szervező a termékek szavatosságáért felelősséget nem vállal, kártérítés fizetésére nem kötelezhető. 

Az Akcióról részletes információ elérhető a hivatalos akciós részvételi szabályzatban, amely 

megtalálható kinyomtatott formában, az Akcióban résztvevő kijelölt töltőállomásokon.  

Amennyiben az Akció során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely az 

Akció jogszerű lebonyolítását veszélyezteti, a Szervező fenntartja a jogot, hogy az Akciót szüneteltesse 

vagy törölje. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy az Akció feltételeit a vásárlók a 

töltőállomásokon történő tájékoztatása mellett megváltoztassa. Az akciós termékválaszték 

változtatásának jogát a Szervező fenntartja. 

Az Akcióban résztvevők részvételükkel, minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan tudomásul 

veszik és elfogadják a jelen hivatalos akciós részvételi szabályzatban foglalt valamennyi feltételt. Az 

akciós részvételi szabályzat módosításának jogát a Szervező fenntartja. Jelen akciós részvételi 

szabályzat a Postaautó Duna zrt. akcióban részt vevő töltőállomásán elolvasható. 


