Hivatalos Részvételi Szabályzat
Reklámkampány az Akker-Plus Kft.-nél
1. A reklámkampány szervezője
Az „Otthonfelújítási támogatás 50+5” elnevezésű fogyasztói promóció (továbbiakban:
„Reklámkampány”) szervezője az Akker-Plus Kft. (székhelye: 6200 Kiskőrös, Dózsa
György út 67.) (továbbiakban: „Szervező”).
2. A Reklámkampány időtartama
A Reklámkampány 2021. április 1-én, csütörtök 8.00-tól 2021. május 30., vasárnap,
20.00-ig tart.
A 2021. május 30-án, 20:00 után beérkező regisztrációk és ajánlatkérések már nem vesznek részt a Reklámkampányban.
3. Résztvevők köre
A kiskereskedelmi Reklámkampányban kizárólag magánszemélyek vehetnek részt.
4. A Reklámkampány rövid leírása
A „Otthonfelújítási támogatás 50+5” Reklámkampány felhívásával találkozó magánszemélyek egy 6+2 kérdéses előminősítést végezhetnek, melyből kiderül, hogy jogosultak lehetnek-e az állami Otthonfelújítási támogatásra. Az előminősítő űrlap eredménye tájékoztató
jellegű, az nem tekintendő hivatalos állásfoglalásnak.
Az előminősítésben részt vett magányszemélyek az űrlap kitöltésével regisztrálnak a reklámkampányban történő részvételre, aminek következményeként 2021. június 15-ig
igénybe vehetik az Akker-Plus Kft-nél történő építőanyag vásárlásuk során a 5% garantált
Akker kedvezményt.
5. A Reklámkampány szabályai
➢ A reklámkampányban csak az akker.hu/felujitomazotthonom oldalon regisztrált magánszemélyek vehetnek részt.
➢ Az 5% Akker kedvezmény csak az online vagy személyesen kért árajánlatban szereplő
termékekre érvényesíthető a vásárláskor.

➢ Az 5% kedvezmény a termékek listaárból kerül levonásra.
➢ A regisztrációval nyert kedvezmény 2021. június 15-ig érvényes.
➢ A kedvezmény – a műszaki cikkek kivételével – bármilyen építőanyagra felhasználható,
ami az Akker-Plus Kft. üzleteiben megtalálható.
➢ A kampány során hirdetett Maceramentesítő csomag szolgáltatásai térítés ellenében
vehetők igénybe.
➢ A kedvezmény készpénzre nem váltható.
➢ A termékválaszték, illetve termékár változtatásának jogát a Szervező fenntartja.
➢ A reklámkampány során előforduló készlethiányból, illetve készletlefogyásból eredő károkért a Szervező semmilyen kártérítési felelősséggel nem tartozik.
Szervező fenntartja a jogot a Reklámkampány törlésére vagy felfüggesztésére, a kedvezmény részben vagy egészben történő megtagadására, ha a Reklámkampány kapcsán
visszaélés vagy a szabályok megszegésének gyanúja merül fel.
A Reklámkampányban résztvevők részvételükkel, minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a jelen Hivatalos Részvételi Szabályzatban
foglalt valamennyi feltételt. A Részvételi Szabályzat módosításának jogát a Szervező
fenntartja.
Kiskőrös, 2021. március 31.
Akker-Plus Kft.

