
A LEGYET CSAPD LE, 
A TERMÉKRE CSAPJ LE!
Vásárolj 16 vagy 30 db ALBA légyirtó szert, gyűjtsd össze az ALBA visszaszedhető 
termékcímke első oldalán található légy ikont a gyűjtőlapra, fotózd le és küldd el 
nekünk e-mailben, majd válassz +10 Ft-ért az alábbi promóciós termékek közül!

ALBA 
AKCIÓ
Miért az ALBA légyirtó szer?

Mert:

• új hatóanyagú, erős és hatékony készítmény
• nincs ellene rezisztencia
• emésztési szerveken keresztül és kontakt  

– érintés útján is ható készítmény
• azonnali és hosszantartó hatású (6-8 hét)
• szexuális vágykeltő tartalmú csalétek

FŐNYEREMÉNY

30 db gyűjtő matrica

GORENJE MO 17 MW mikrohullámú sütő, vagy

BOSCH TKA6A047 Filteres kávéfőző, krém

16 db gyűjtő matrica

REMINGTON D3190 hajszárító, vagy

PHILIPS HD 4646/00 vízforraló

HUAWEI P40 LITE  
4G 128 GB DualSIM Éjfekete 
Kártyafüggetlen Okostelefon

vagy

vagy



RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT:
1. A Vitamed Pharma Kft. (6720 Szeged, Széchenyi tér 2/A., a továbbiakban „Szervező”) által szervezett promócióban azok a telepvezetők/állatorvosok („Résztvevő”) vehetnek
 részt, akik a promóció („Promóció”) időtartama alatt” Alba” légyirtó szert vásárolnak nagykereskedőtől vagy közvetlenül a Szervezőtől.
2. A Promóció időtartama: 2020. április 20. - 2020. szeptember 30.
3. A Promóció menete: Az „Alba” visszaszedhető termékcímke első oldalán található légy ikont össze kell gyűjteni a pontgyűjtő lapra. 16 db logó után 8.000 Ft értékű,  
 30 db logó után 20.000 Ft értékű promóciós termék választására jogosult a Résztvevő. 
4. Csak az akciós lapon feltüntetett termékek közül tud a Résztvevő választani a pontoknak megfelelő összegben +10 Ft-ért.
5. A Szervező a termékekkel kapcsolatban a változtatás jogát fenntartja, de az eredetivel megegyező értékű terméket biztosít. 
6. A képek csak illusztrációk. 
7. A termékeket képviselőink személyesen adják át, vagy postai úton küldik el a Résztvevőknek. A promóciós termékek átvételének feltétele, hogy a termék
 átvételekor a Részvevőnek át kell adnia a pontgyűjtő lapot a beragasztott matricákkal a Vitamed Pharma Kft. képviselőjének. 
8. A Promóció lejártát követően a Résztvevők között kisorsolásra kerül egy HUAWEI P40 LITE 4G 128 GB DualSIM éjfekete kártyafüggetlen okostelefon.
9. A Résztvevőknek az adott időtartam lejárta után nem áll módjukban promóciós termékekhez jutni.
10. A promóciós termékek készpénzre nem válthatóak.
11. A Promóció további részleteiről érdeklődhet a Vitamed Pharma Kft. képviselőjénél. 
12. Adatkezelés. A Résztvevők adatait a Szervező kezeli. Amennyiben a Résztvevő a játékban részt vesz, elfogadja a jelen Szabályzatot, és hozzájárul ahhoz, hogy  
 személyes adatait a Szervező az alábbiakban meghatározottak szerint kezelje: Az adatkezelés jogalapja a Résztvevők önkéntesen megadott hozzájárulása. Jelen  
 Szabályzat a Résztvevők tájékoztatásának minősül. A személyes adatok kezelése a Szervező székhelyén/telephelyén/fióktelepén történik. Az adatkezeléssel kapcso- 
 latos döntéseket a Szervező hozza meg. A megrendeléssel a Résztvevő megadja az azonosításhoz és a kapcsolattartáshoz szükséges adatait (név, e-mail cím,  
 telefonszám), valamint az adott nyereményjátékhoz kapcsolódó egyéb adatokat. A megadott adatok kezelésének elsődleges célja szervezése és bonyolítása,  
 a nyertesek kisorsolása, a nyertesek azonosítása, értesítése, és a nyeremény eljuttatása. Az adatkezelés célja az érintett Résztvevők azonosítása, valamint a 
 velük való kapcsolattartás. A Szervező a megadott adatokat törli, ha azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli, ha az érintett Résztvevő azt  
 kéri; ha az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználást lehetetlenné teszi; ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy azt hatóság vagy bíróság elrendeli.  
 Az érintett Résztvevő kérheti személyes adatai törlését, ez esetben az adatokat a Szervező azokat 5 munkanapon belül törli. A személyes adatok törlése   
 során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.  
 Az Adatkezelésre vonatkozó további tájékoztatót a Szervező weboldalán (www.vitamed.hu) található Adatkezelési Tájékoztatóból nyerhet. 

Vitamed Pharma Kft. / + 36 (1) 29 909 29 / iroda@vitamed.hu
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ALBA AKCIÓ

Részletekkel  
kapcsolatban  
érdeklődj  
képviselőinknél:

Nagy Miklós 
+36 20 572 4568

dr. Szabó Imre 
+36 20 345 2650

Albert Balázs 
+36 20 340 3294

Papp József 
+36 20 472 0988

A Promóció időtartama: 2020. április 20. - szeptember 30.

Viszonteladók a promócióban nem vehetnek részt!


