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SÁGA PROMÓCIÓ 
 

1.  SÁGA PROMÓCIÓ rövid leírása  

 

1.1.  Amennyiben a Vásárló (azaz az a Magyarországon székhellyel vagy telephellyel rendelkező 
gazdasági társaság képviselője, jogosultja vagy egyéni vállalkozó, illetve az a természetes 
személy, aki saját nevére kiállított METRO kártya kártyabirtokosa) részt kíván venni az 1.3 
pontban közölt üzletlistában megjelölt METRO áruházakban megrendezésre kerülő Sága 
fagyasztott termék promóció játékban (a továbbiakban: „Játék”, vagy „Promóció”) és legalább 
az 1.2. pontban megjelölt értékben, az 1.4. pontban megjelölt, a Promócióban résztvevő 
termékből vásárol, egy ajándék átvételére válik jogosulttá. A Promóció szervezője a Sága Foods 
Zrt. (székhely: 9600 Sárvár, Soproni u. 15. - Szervező), lebonyolítója az ajándékok tárolása és 
átadása kapcsán a METRO Kereskedelmi Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Keleti u. 3. – 
Lebonyolító). 

 

Az ajándék: hűtőtáska. A hűtőtáskát a vásárló az 1.3. pontban felsorolt áruházakban, a vásárlás 
napján és helyszínén, az áruház információs pultjánál veheti át a Lebonyolító képviselőjének 
közreműködésével.  

 

1.2.  A Játékban való részvétel feltétele, hogy a résztvevő játékos egy vásárlás során legalább 5 
csomag mennyiségben vásároljon az 1.4 pontban megjelölt termékekből. A termékeknek egy 
számlán kell szerepelnie. Az akció többszörözhető, azaz egy számlával a vásárlás mennyiségétől 
függően akár több, de maximálisan 3 darab hűtőtáska vehető át.  

 

1.3.  A Promócióban az alábbi, magyarországi METRO áruházak vesznek részt:  

ÁRUHÁZ 

METRO BUDAÖRS 

METRO FERENCVÁROS 

METRO DEBRECEN 

METRO KELET- PEST 

METRO PÉCS 

METRO SZEGED 

METRO MISKOLC 

METRO GYŐR 

METRO NYÍREGYHÁZA 

METRO SZOMBATHELY 

METRO BUDAKALÁSZ 

METRO SZÉKESFEHÉRVÁR 

METRO KECSKEMÉT 
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1.4.  A Promócióban részt vevő termékek köre és cikkszáma:  

TERMÉK MEGNEVEZÉS KISZERELÉS 
METRO 

CIKKSZÁM 

METRO 
ÁRUHÁZI 

CIKKSZÁM 

CSIRKEFÁNK 600G 148584 73749/73752 

ROYAL PANÍROZOT CSIRKE MELLSZELET 550G 148583 73759/73766 

FINI MINI DINOSZAURUSZ 800G 148579 73794/73801 

FASÍRTGOLYÓ 375G 148581 73773/73775 

MINI KIJEV 250G 148580 73780/73787 
 

 

 
 

1.5.  A Promóció időtartama: 

 

A Promóció 2021.12.15. kezdődik és 2021.12.27. tart. 

 

1.6.  A hűtőtáska kézhezvételének feltételei: Ha a vásárló teljesítette az 1.2. pontban foglalt feltételt, 
a vásárlás napján azonnal átveheti az áruház információs pultjánál a hűtőtáskát a vásárlásról 
kiállított számla bemutatásával. A hűtőtáska átvételére való jogosultság ténye feltüntetésre 
kerül a bemutatott számlán. A hűtőtáskát a továbbiakban a vásárlás napját követően nem lehet 
igényelni. 

 

1.7.  A Játékos által bemutatott számlán a Lebonyolító feltünteti, hogy i) a Játékos a hűtőtáska 
átvételére jogosult, ii) a hűtőtáska átadásának tényét, majd regisztrálja a számla sorszámát. 
Lebonyolító és Szervező személyes adatot nem kezel, a Játékos nevét nem rögzítik, a Lebonyolító 
a Szervező részére csak az a hűtőtáska átadását igazolja napok és METRO önkiszolgáló 
nagykereskedelmi áruházak szerinti bontásban. 

 

1.8.  A hűtőtáska kizárólag az adott helyszínen (METRO önkiszolgáló nagykereskedelmi áruházak) 
kerülnek átadásra, a készlet erejéig. A Sága Foods Zrt. („Szervező”), tájékoztatásul közli, hogy a 
Promócióhoz rendelkezésre álló hűtőtáskák mennyisége mindösszesen 520 db hűtőtáska 
(ajándék megnevezése), amelyeket a Szervező előzetesen eljuttat az egyes METRO önkiszolgáló 
nagykereskedelmi áruházakba. Amennyiben az adott áruházban az ajándék elfogy, Szervező 
nem köteles másik METRO önkiszolgáló nagykereskedelmi áruházból átszállítani az ajándékokat, 
ilyen esetben a Játékos már nem jogosult ajándékra.  

 

1.9.  A hűtőtáskával kapcsolatban, annak értékére és jellegére is tekintettel, a Szervező minden 
jótállási vagy szavatossági kötelezettséget kizár, a hűtőtáskák kizárólag a jelen Promóció célját 
szolgálják, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók.  

 

 

2.  Részvételi feltételek  

 

2.1.  A Játékban kizárólag személy vehet részt, aki a Magyarországon székhellyel vagy telephellyel 
rendelkező gazdasági társaság képviselője, jogosultja vagy egyéni vállalkozó, illetve a saját 
nevére kiállított METRO kártya kártyabirtokos vásárló természetes személy és 18. évet 
betöltötte, és aki nem esik a 2.2 és 2.3. pontokban meghatározott kizáró okok alá. A Játékban 
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cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személyek még a törvényes képviselőjük 
útján sem vehetnek részt.  

 

2.2.  A Játékból ki vannak zárva a Sága Foods Zrt., illetve a METRO Kereskedelmi Kft. alkalmazottai, 
valamint ezen személyeknek a Ptk. (2013. évi V. törvény) 8:1.§ (1) bekezdés 2. pontjában 
meghatározott hozzátartozói.  

 

2.3.  A Játékban való részvétel alapvető feltétele a megjelölt időszakban, az 1.3-as pontban felsorolt 
üzletek bármelyikében az 1.4-es pontban megjelölt termék 1.2-es pontban felsorolt feltételeket 
kielégítő megvásárlása.  

 

2.5.  A hűtőtáska pénzre nem váltható. Egy számla csak egy alkalommal mutatható be a vásárlás 
napján. 

 

3.  Vegyes rendelkezések 

 

3.1.  A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak az akciós újságban elhelyezett 
hirdetőanyagon, illetve az áruházakban található játékszabályban.  

 

3.2  A Szervező a jelen játékleírás és játékmenet módosításának jogát fenntartja, beleértve a 
Promócióban szereplő METRO önkiszolgáló nagykereskedelmi áruházak listáját is.  

 

3.4.  A Szervező a Játékosnak METRO önkiszolgáló nagykereskedelmi áruházból történő távozását 
követően semmilyen, a Promócióval kapcsolatos reklamációt nem fogad el.  

  

 

Budapest, 2021.11.19. 

 


