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„Vásárlásodért most azonnali ráadást adunk!” 

A Debic 2021 nyári hűségpromóció feltételei 

 

1. A promóció szervezője 

A „Vásárlásodért most azonnali ráadást adunk!” elnevezésű hűség promóció (a 

továbbiakban: "Promóció") szervezője a FrieslandCampina Hungária Zrt. (székhely:1134 

Budapest, Váci út 33.; cégjegyzékszám:01-10-047784, adószám:12876992-2-44, a 

továbbiakban: "Szervező" vagy „Lebonyolító”) 

 

2. A Promócióban való részvétel feltételei 

A promócióban azok a vásárlók vehetnek részt, akik a jelen promóciós szabályzat 1. számú 

mellékletékben felsorolt termékekből bármely magyarországi METRO áruházban a jelen 

szabályzatban meghatározott mennyiségben vásárolnak. 

 

Promóciós mennyiségek és ráadás termékek: 

Amennyiben bármely, a Szervező által a magyarországi METRO áruházakban forgalmazott, és 

a jelen promóciós szabályzat 1. számú mellékletében felsorolt Debic Termékből a Promóció 

ideje alatti vásárlás eléri a következő mennyiséget, az alábbi azonnali ráadás termékkel  

jutalmazzuk:  

 

 legalább 12 db Debic Termék vásárlása esetén: 2 db Debic póló 

 

Egy résztvevő egy vásárlás alkalmával egy ráadás termékre jogosult, azaz ha a vásárlás 

mennyisége eléri a 12 darabot, abban az esetben 2 db Debic pólóra jogosult.  

 

3. A Promóció időtartama 

A Promóció 2021. július 14. napjától 2021. augusztus 10. napjáig tart (a továbbiakban: 

„Promóciós időszak”).  
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4. A ráadás termékek átadása és átvétele 

A résztvevők a ráadás termékeket a vásárlást követően, a vásárlást igazoló számla 

bemutatásával a METRO áruház vevőszolgálatán vehetik át, amelynek során a számlán a 

METRO pecséttel és aláírással igazolja a számla alapján történő ráadás termék átvételét. A 

ráadás termékek átadásakor a résztvevők átadás-átvételi nyilatkozatot kötelesek kitölteni, és 

aláírni. A ráadás termékeket a résztvevők legkésőbb a promóció utolsó napjáig vehetik át abban 

az áruházban, amelyben a ráadás termékekre jogosító vásárlás történt. A ráadás termékekre való 

jogosultság a számlán automatikusan feltüntetésre kerül. A ráadás termékek a készlet erejéig 

érhetők el. 

 

A résztvevők kötelesek együttműködni a Szervezővel és a METRO áruház vevőszolgálatával 

annak érdekében, hogy a ráadás termékek átadása megvalósulhasson. Ha ezen együttműködési 

kötelezettségnek a résztvevők bármelyike nem tesz eleget, és így a ráadás termékek átadása 

meghiúsul, úgy e körülmény a Szervező terhére nem felróható. A ráadás termékek készpénzre 

nem válthatóak. 

 

5. A Szervező jogai 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Promócióra vonatozó feltételeket vagy magát a 

Promóciót, akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse. A 

Promócióra vonatkozó feltételek módosításait, illetve a Promóció esetleges megszüntetéséről 

szóló értesítést a Szervező a www.metro.hu honlapon közzéteszi. A promócióban résztvevők 

felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen 

Promócióival kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal 

kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. 

 

6. Vegyes rendelkezések 

A Promócióról bővebben a www.metro.hu oldalon olvashat. 

A résztvevők kérdéseiket, észrevételeiket jelezhetik az info@debic.hu e-mail címen vagy a 

Debic infovonalon, a 06-80 180-180-as telefonszámon. 

 

Budapest, 2021. június 14. 

 

 

  

http://www.metro.hu/
http://www.metro.hu/
mailto:info@debic.hu
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„Vásárlásodért most azonnali ráadást adunk!”   

Debic 2021 nyári hűségpromóció  

 

1. számú melléklet 

 

Promócióban résztvevő termékek: 

 Termék megnevezés 

1 DEBIC ROAST&FRY FOLYÉKONY VAJ 1L 

2 DEBIC TRADÍCIONÁLIS VAJ 1KG 

3 DEBIC CULINARE ORIGINAL 20% 1L 

4 DEBIC NATOP KEVERT TEJSZÍN 34% 2L 

5 DEBIC STAND&OVER TEJSZÍN 35% 1L 

6 700ML DEBIC SPRAY CUKROZOTT 35% 

7 700ML DEBIC SPRAY CUKORMENTES 35% 

8 DEBIC CULINARE VEGETOP 15% 1L 

9 DEBIC VEGET.NÖV.HABALAP 33% 1L 

10 DEBIC VEGETOP CUKROZOTT NÖVÉNYI HABALAP 30% 2L 

11 DEBIC CSOKOLÁDÉ MOUSSE ALAP 1L 

12 DEBIC CRÉME BRULÉE 1L 

13 DEBIC PANNA COTTA 1L 

14 DEBIC TIRAMISU ALAP 1L 

15 DEBIC VANÍLIA SZÓSZ 2L 

16 DEBIC HABTEJSZÍN 32% 2L 

 

 

 


