ZEPTER ÉVES NYEREMÉNYJÁTÉK
SEGÍTÜNK ÖNNEK, HOGY EGÉSZSÉGESEBBÉ VARÁZSOLHASSA OTTHONÁT!

Nyerjen értékes Zepter készülékeket!
A Zepter International idén is meghirdeti vásárláshoz nem kötött éves nyereményjátékát, mellyel az év során sok értékes
nyeremény talál gazdára. Ehhez nem kell mást tennie, mint hiánytalanul kitölteni a kupont, melyet a Zepter képviselőjénél,
a gyűjtődoboz mellett, vagy online a www.nyerjenazepterrel.hu weboldalán talál, majd a kupon kitöltését követően egy hóna
pon belül részt venni legalább egy Zepter termékbemutatón.
Minden hiánytalanul kitöltött, a feltételeknek megfelelő kupon részt vesz négyhavonta megrendezett nyereménysorsoláson,
ahol a szerencsés nyertesek olyan háztartási készülékkel lesznek gazdagabbak, melyek segítségével egészségesebb, mi
nőségibb életet élhetnek. Ezen felül az első és második sorsolás során kisorsolunk 50 Zepter kozmetikumot, az év végén pedig
minden beérkezett kupon részt vesz a főnyeremény sorsolásában, ahol a legszerencsésebb jelentkezőnk

1 MILLIÓ FORINT ÉRTÉKŰ ZEPTER TERMÉKCSOMAGOT NYER!

Négyhavonta kisorsolunk 1–1 nyertest,
aki a következő 3 nagyértékű, prémium
kategóriás készüléket viheti majd haza:

109+1

NYEREMÉNY
2015-BEN!

AQUEENAPro víztisztító
A tiszta, jó minőségű víz létfontosságú az emberi szervezet számára. Az ivóvízben az
alapos ipari tisztítás ellenére is előfordulhatnak szennyező anyagok, melyek utószűréssel eltávolíthatók. Az Aqueena víztisztító berendezésnek köszönhetően otthonunkban
bármikor tiszta és friss ivóvízhez juthatunk. A korszerű fordított ozmózis technológiát
alkalmazó Aqueena készülék megbízhatóan és teljesen automatikusan működik.
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TUTTOLUXO 2S Takarítórendszer
Ha egészséges otthont szeretnénk, nem hagyhatjuk figyelmen kívül a takarítási feladatokat sem, hiszen a por nem csak a padlóra rakódik le, hanem a levegőben is jelen
van, így nemcsak esztétikai problémát jelent, de az egészségünkre is veszélyes. A leve
gő apró szennyeződés-részecskéi bejuthatnak a tüdőbe és különféle egészségi
problémákat okozhatnak, például asztmát és allergiát. Az igazi tisztaság azt jelenti,
hogy nem csak azt a szennyeződést takarítjuk el, ami látszik, hanem azt is, ami nem.
A valódi ellenség ugyanis szabad szemmel nem látható. A házi por és a mikroorga-

3

darab!

nizmusok olyan aprók, hogy eszünkbe sem jutna, hogy veszélyt jelenthetnek ránk. Pedig sokszor éppen ezek a felelősek az allergia és a legkülönfélébb fertőzések kialakulásáért.
Ha otthonunk higiénikusan tiszta, akkor nem csak a padló pormentes, de a levegő is. A TUTTOLUXO 2S vízszűrős száraznedves porszívó éppen ezt kínálja: a szennyeződések és a
por hatékony eltávolítását, a levegő megtisztítását.

A kupon 3 önátírós példányból áll, melyből 2 példányt a Zepter terméktanácsadójának kell átadni vagy a gyűjtődobozba helyezni, 1 példány pedig Önnél marad, melyet hozzon magával a termékbemutatóra, hogy aláírással igazolhassuk a bemutatón való részvételét. A nyereményjátékba
2015. február 15.-től a www.nyerjenazepterrel.hu weboldalon is lehet jelentkezni adatai megadásával. A jelentkezés követően, amennyiben Ön termékbemutatón részt vett, azt a Zepter terméktanácsadó kolléga a kuponon a BEMUTATÓ ideje megjelölésével és aláírásával igazolja. Csak
a hiánytalanul kitöltött, igazolással ellátott kuponok vesznek részt a nyereménysorsoláson!

A nyeremények fotója csak illusztráció.

A nyereményjáték 2014. december 20. – 2015 december 14-ig tart.
A sorsolások dátuma: 2015. április 14., augusztus 14., december 14.
A játékban való részvétel feltételei:
A játékban való részvétel a részvételi szabályok automatikus elfogadását jelenti.
A játék Szervezője a Zepter International Ungarn Kft., 1138 Budapest, Váci út 191.
A nyereményakció időtartama: 2014. december 20. – 2015. december 14.
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THERAPY AIR ION
Légtiszító
A légtisztítók legújabb generációja, a Therapy Air® iOn ideális megoldás arra, hogy otthonunkat tiszta, biztonságos élettérré varázsoljuk. A készülék nemcsak szűri és tisztítja, de egyben negatív ionokkal is dúsítja a levegőt.

Kiváló légtisztító hatás
Erős szagtalanító hatás
Negatív ion-generálás
Ezüst allergiapajzs
Turbó fokozat

ZEPTER
KOZMETIKUMOK

100
darab!

összesen 100 db, egyenként
8000 Ft értékben!

FÔNYEREMÉN

Y

Zepter
termékek

1 000 000 ft
értékben!

A promóció során kisorsolt díjakra a részvételi ívek (nyereményjáték kuponok, egészségfelmérő kérdőívek, karrier-ajánlólapok és ügyfélelégedettségi-kérdőívek, továbbiakban: jelentkezési
nyomtatványok) hiánytalan kitöltésével, vagy online regisztrációval a www.nyerjenazepterrel.hu
oldalon, és ezt követően legalább egy termékbemutatón való részvétellel lehet jelentkezni. Ennek technikai feltételei a nyereményjáték kupon legkésőbb a termékbemumtató helyszínén történő hiánytalan kitöltése, melyet követően a velük kapcsolatban álló Zepter képviselő aláírásával
igazolja a termékbemutatón való részvételt.
A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. Minden jelentkező jelentkezését csak egyszer fogadjuk el nyereménysorsolásonként, a további regisztrációk nem növelik a Játékosok nyerési esélyeit, mivel az ismételt regisztráció a nyereményre való jogosultság szempontjából érvénytelen. A játékban részt vehet valamennyi Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező 18 éven felüli cselekvőképes személy. A nyereménnyel kapcsolatos adóterheket a Játék szervezője, a Zepter International Ungarn
Kft. vállalja. A nyeremény kizárólag személyesen vehető át, másra nem ruházható át, és nem váltható készpénzre, egyéb termékre be nem cserélhető.
A sorsolások időpontjai: 2015. április 14., augusztus 14., december 14.
A pótnyertesek a húzás sorrendjében jogosultak a nyereményre abban az esetben, ha a nyertes
ill. pótnyertes a játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételnek nem felel meg
(érvénytelen pályázat).
A Szervező a nyertest a sorsolást követően a regisztráció során megadott telefonszámon értesíti,
tájékoztatva a nyeremény átvételének helyéről és idejéről. A nyertest a nyeremény átvételekor
személyi igazolványával azonosítjuk. A nyeremény átvétele a sorsolást követő 60 napon belül lehetséges. A nyeremény átvétele budapesti nyertesek számára a Zepter International Ungarn Kft.
központi irodájában, a 1138 Budapest, Váci út 191. szám alatt lehetséges előzetes egyeztetést
követően, vidéki nyertesek számára pedig a Zepter International vidéki irodáiban, melynek részletei telefonon kerülnek majd egyeztetésre. A nyeremény megszerzéséhez valamennyi, a jelen
szabályzatban foglalt feltétel egyidejű teljesülése szükséges.
A nyereményátvétel feltétele a nyertes személyi azonosságának igazolása.
Amennyiben a nyertes az előzőleg egyeztetett időpontban nem jelenik meg a nyeremény átvétele érdekében, elveszíti jogosultságát a nyereményre, ebben az esetben a kisorsolt pótnyertest
illeti a nyeremény.
A játékban nem vehetnek részt a Zepter International Ungarn Kft. dolgozói, munkatársai, meg
bízottjai és azok hozzátartozói.
A nyeremények és a részvételi feltételek módosításának, visszavonásának jogát fenntartjuk.
A Szervező a résztvevő személyes adatait a nyereményakcióban foglalt kötelezettségeinek teljesítéséhez használja fel. Személyes adatait az 1995. CXIX. tv. szerint kezeljük.
A résztvevő személyes adatai megadásával hozzájárul továbbá, hogy adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és minden további ellenszolgáltatás és külön engedély nélkül a Szervező termékeiről, szolgáltatásairól személyesen (bemutató keretében), postai, vagy elektronikus úton, illetve telefonon információkat juttasson el hozzá a jövőben illetve tájékoztató anyagaival megkeresse. Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra. A nyertesek hozzájárulnak továbbá,
hogy a nyereményjáték szervezője a játék során nevüket és lakcímüket (kizárólag a település
megjelölésével) kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza, valamint a marketingcélokra felhasználja; róluk és a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön,
melyet a Szervező akár egészében, akár részleteiben reklámcélokra időbeli, térbeli és felhasználási módbeli korlátozás nélkül térítésmentesen felhasználhat. Az adattulajdonos írásbeli nyilatkozattal bármikor kérheti adatai törlését ezen adatbázisból neve és lakcíme megadásával: Zepter
International Ungarn Kft. Ügyfélszolgálat, 1138 Budapest, Váci út 191. (36-1) 437-6633, 323-2426.
Kérdés esetén érdeklődni lehet a szervező Ügyfélszolgálatán: Zepter International Ungarn Kft.
Ügyfélszolgálat, 1138 Budapest, Váci út 191. (36-1) 437-6633, 323-2426. A Szervező nem felelős és
kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért.

ZEPTER Ungarn Kft.
1138 Budapest, Váci út 191.
Tel.: 36 1 437 6633
E-mail: zepter@zepter.hu
www.zepter.hu
Cg. 01-09-076039
Bemutatóterem és üzlet:
1138 Budapest, Váci út 191.
Tel.: 36 1 323 2426 • E-mail: info@zepter.hu

Keressen bennünket a facebookon is.
www.facebook.com/zepterlevegotisztitas
www.facebook.com/zepter.bioptron
www.facebook.com/zepterviztisztitas
www.facebook.com/zepterkozmetikumok
www.facebook.com/fozzonazepterrel

