MediaMarkt Pontgyűjtő akció részvételi szabályzata
A Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09297359, adószám: 12172951-2-44, székhely: 1138 Budapest, Váci út 140., továbbiakban:
"Szervező") által lebonyolított promócióban (a továbbiakban: „Promóció”) azon 18. életévét
betöltött, cselekvőképes, természetes személy vehet részt, aki elfogadja és teljesíti a jelen
szabályzatban leírt valamennyi további feltételt (továbbiakban: „Résztvevő”).
A jelen szabályzat és a Promóció ismertetője a www.mediamarkt.hu/pontgyujtes weboldalon
érhető el.
A Promóció időtartama

1.

1.1.Pontgyűjtő időszak: 2021.10.25. - 2022.02.28.
Pontbeváltó időszak: 2021.10.25. - 2022.03.14., de legfeljebb a készlet erejéig
A Promócióban résztvevő Promóciós termékek korlátozott mennyiségben állnak
rendelkezésre, így esetleges kiemelkedő, a Szervező által előre nem várt kereslet esetén
készlethiány léphet fel a pontbeváltó időszak lezárása előtt. Szervező az esetleges
Promóciós termékhiányból eredő felelősségét kifejezetten kizárja.
1.2.A Résztvevőknek az 1.1 pontban hivatkozott időtartamok lejárta után sem pontot
gyűjteni, sem azt beváltani nem áll módjukban. A Promóció határidejét a Szervező
egyoldalúan megváltoztathatja, melyről a Résztvevőket a vásárlás helyszínén és egyéb
marketing eszközökön megfelelő időben tájékoztatja.
Hűségpont/Promóciós kód gyűjtésével kapcsolatos szabályok

2.

2.1. A Promóció mind offline Media Markt üzletben, mind a Media Markt webáruházban
érvényes.
•

Áruházi vásárlás: Amennyiben a Résztvevő bármely magyarországi Media Markt
áruházban a Promóció időtartama alatt, tetszés szerinti bármilyen terméke(ke)t vásárol
(tranzakciónként) legalább 5000 (ötezer) forint értékben, úgy minden elköltött 5000
forint után az üzletben történő pénztári fizetést követően 1 darab pontot érő matricát kap
(továbbiakban: „Hűségpont”). A Résztvevő a Hűségpontokat a Szervező által
ingyenesen biztosított gyűjtőfüzetbe (továbbiakban: „Gyűjtőfüzet”) beragasztva az ott
feltüntetett promóciós termékek (továbbiakban: „Promóciós termék”) kedvezményes
megvásárlására használhatja fel. Az egyes Promóciós termékek aktuális fogyasztói
árából a gyűjtőfüzetben meghatározott mértékű százalékos kedvezményt kap a
Résztvevő, ha a Promóciós termékkép mellett feltüntetett számú Hűségpontot a
Gyűjtőfüzetbe szabályosan beragasztja, majd vásárláskor a megfelelő mennyiségű
Hűségponttal ellátott Gyűjtőfüzetet a pénztárosnak átadja.

•

Webáruházi vásárlás: Amennyiben a Résztvevő a Media Markt webáruházban a
Promóció időtartama alatt, tetszés szerinti bármilyen terméke(ke)t vásárol esetenként
(tranzakciónként) legalább 5000 (ötezer) forint értékben, úgy minden elköltött 5000
forint után a fizetést követően 1 darab pontot érő promóciós kódot (továbbiakban:

„Promóciós kód”) kap a tranzakció során megadott e-mail címére. A Promóciós kód a
Gyűjtőfüzetben feltüntetett Promóciós termékeke online történő kedvezményes
megvásárlására jogosít. A Promóciós kódot azonban a Promóciós termék megvásárlását
megelőzően a Media Markt https://mmapp.hu/web/pontgyujtes/index felületén át kell
váltani egy az online vásárláshoz ténylegesen felhasználható ún. online kuponkódra
(továbbiakban: „Online kuponkód”). A Promóciós kód áruházi, illetve online
beváltásának részletes szabályait jelen szabályzat 3. pontja tartalmazza.
2.2. Egy vásárlás alkalmával legfeljebb 12 Hűségpont / Promóciós kód gyűjthető.
2.3. A Hűségpont/Promóciós kód kiadás alapjául a bizonylaton/online számlán szereplő
forintösszeg szolgál. A vásárlás/tranzakció alkalmával kapott számviteli bizonylat
végösszege minden esetben (tranzakcióban) el kell, hogy érje a legalább 5000 Ft-ot
annak érdekében, hogy a résztvevő megkapja a Hűségpontot/Promóciós kódot.
Kerekítés nem lehetséges.
2.4. A Hűségpont áruházi beváltásához szükséges Gyűjtőfüzet mintapéldánya jelen
részvételi szabályzat mellékletét képezi. A Gyűjtőfüzet a Media Markt üzletekben
ingyenesen kérhető. A Gyűjtőfüzet a Pormócióval érintett valamennyi, egyedi
cikkszámmal beazonosítható Promóciós terméket tartalmazza. A Gyűjtőfüzetben nem
szereplő termékre kedvezmény a Promóció keretében nem vehető igénybe. Résztvevők
a Hűségpontokat a Gyűjtőfüzeten kijelölt helyekre, egymástól jól elkülöníthetően és
felismerhetően beragasztva gyűjthetik. Egy gyűjtőfüzet összesen 6 (hat) Hűségmatrica
gyűjtésére nyújt lehetőséget. Az egyes Gyűjtőfüzetekbe beragasztott Hűségpontok
összevonhatók.
2.5. A Promócióban részt vevő termékek akciós/kedvezményes áron történő
megvásárlásakor (Hűségpont/Promóciós kód beváltáskor) újabb Hűségpont/Promóciós
kód nem jár. A Pormócióban résztvevő termékek teljes áron történő megvásárlásakor
ugyanakkor jár Hűségpont/Promóciós kód.
2.6. Budapest Bank hitelkártyával történő vásárlás esetén nem jár Hűségpont.
2.7. Hűségpont/Promóciós kód kiadása a vásárlással egyidejűleg történik, utólagosan (így
különösen pénztártól való távozást követően Hűségpont) nem adható ki, emiatt
reklamációt a Szervező nem fogad el.
2.8.A Gyűjtőfüzet nem használható fel annak elvesztése, megrongálódása, elázása vagy a
Hűségmatricák számának és eredetiségének megállapítását akadályozó bármilyen
elváltozása esetén, amely esetben a Résztvevő semmilyen igénnyel nem élhet a
Szervezővel szemben. A Szervezőnek az elveszett, megsérült, használhatatlanná vált
Gyűjtőfüzetet, Hűségpontot jelképező matricát nem áll módjában pótolni.
3. A Hűségpont/Promóciós kód beváltásának szabályai
Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy a Hűségpont, illetve a Promóciós kód beváltásának
folyamata eltérő attól függően, hogy a Résztvevő üzletben avagy a webáruházban kívánja a
kedvezményt igénybe venni.

3.1. Hűségpont Media Markt üzletben történő beváltása
3.1.1. A Résztvevő ép és megfelelő mennyiségű Hűségponttal ellátott Gyűjtőfüzet
birtokában jogosult a jelen szabályzat elválaszthatatlan 1. számú mellékletében
tételesen felsorolt Promóciós termékek kedvezményes áron történő megvásárlására.
A Promóciós termék a Gyűjtőfüzetben feltüntetett százalékos kedvezménnyel,
illetve kedvezményes vételáron akkor vásárolható meg, ha a Résztvevő a Promóciós
termék megvásárlásakor – fizetést megelőzően - a pénztárosnak átadja az elegendő
számú Hűségpontot tartalmazó Gyűjtőfüzetet.
3.1.2. A pénztáros a fizetést megelőzően ellenőrzi a Gyűjtőfüzet és a beragasztott
Hűségpontok épségét, eredetiségét, mennyiségét. A 2.8. pontban írtak esetén a
pénztáros a Szervező nevében jogosult megtagadni a kedvezmény biztosítását,
amely esetben a Résztvevő semmilyen igénnyel nem élhet a Szervezővel szemben.
Amennyiben a pénztáros mindent rendben talál, a Gyűjtőfüzetet aláírásával látja el
és megőrzi. A pénztáros a Gyűjtőfüzetben a megvásárolni kívánt Promóciós termék
mellett feltüntetett kedvezményes vételárat a Promóciós termék dobozán található
vonalkód beolvasása előtt árkedvezményként rögzíti a kasszán. Ennek
eredményeként a számviteli bizonylaton a Promóciós termék kedvezményes ára
kerül feltüntetésre. Promóciós termék teljes áron történő megvásárlása esetén a
pénztáros a termék dobozán található vonalkódot olvassa be. Ez esetben a számviteli
bizonylaton az eredeti, kedvezmény nélküli fogyasztói ár kerül feltüntetésre.
3.1.3. A kedvezményes ár csak akkor vehető igénybe, ha a Gyűjtőfüzet a beváltást
megelőző vásárlás(ok) alkalmával telt be, tehát az aktuális vásárlás során kapott
Hűségpontokat nem lehetséges egyből a megvásárolni kívánt Promóciós termék
vételárának csökkentése érdekében felhasználni. Azok csak a következő vásárlás
alkalmával használhatók fel.
3.1.4. Egy betelt Gyűjtőfüzet kizárólag egy Promóciós termék egyszeri kedvezményes
megvásárlására jogosít, amennyiben ehhez megfelelő számú Hűségpont került a
Gyűjtőfüzetbe beragasztásra.
3.1.5. A 2.4. pontban foglaltak szerint a Gyűjtőfüzetek összevonhatók, így az azokba
beragasztott, de fel nem használt Hűségpontok együttesen jogosítanak Promóciós
termék kedvezményes áron történő megvásárlására. A beváltásra felhasznált
Gyűjtőfüzeteket minden esetben – így több gyűjtőfüzet összevonása esetén is - le
kell adni, még akkor is, ha nem kerül beváltásra az összes, Gyűjtőfüzetben szereplő
Hűségpont, azaz a Hűségpontok továbbvitelére nincs lehetőség.
3.2. Hűségpont Media Markt webáruházban történő beváltása
Az áruházi vásárlás során gyűjtött Hűségpont matricák a rajtuk található Promóciós kód
segítségével használhatóak fel kedvezményes online vásárlásra. A Promóciós kódok
beváltásának menetét jelen Szabályzat 3.3. pontja tartalmazza.
3.3. Promóciós kód Media Markt webáruházban történő beváltása

FONTOS! A Promóciós kód önmagában nem érvényesíthető a webáruházi
vásárlás során. A Gyűjtőfüzetben feltüntetett mértékű kedvezmény KIZÁRÓLAG
a
https://mmapp.hu/web/pontgyujtes/index
felületen
történt
átváltás
eredményeképpen kapott Online kuponkód beváltásával szerezhető meg.
Résztvevőnek a korábbi vásárlásai alkalmával kapott Promóciós kódjait először a
https://mmapp.hu/web/pontgyujtes/index
aloldalon
kell
megadnia.
Ennek
eredményeként a Gyűjtőfüzetben rögzített mértékű kedvezmény igénybevételéhez
szükséges számú Promóciós kódot egy, kizárólag a beváltás során kiválasztott
Promóciós termékre érvényes Online kuponkódra váltja át. Az Online kuponkódot az
átváltásra használható felületen jelenik meg és onnan tudja a Résztvevő azt elmenteni.
Szervező az Online kuponkód Résztvevő általi elmentésének elmulasztása, elvesztése
esetére felelősségét kizárja, azt nem pótolja.
Ezt követően a Résztvevő az Online kuponkód(ok) webáruházi vásárlásakor történő
megadásával jogosult a Promóciós terméket kedvezményes áron megvásárolni. Az
Online kuponkódot a kosár oldalon a „Fizetési mód és kuponbeváltás” kiválasztásánál
a „Kuponkód” szöveg alatti mezőbe, pontosan a megadott formában kell beírni, majd a
„Beváltom” gombra kattintva lehet azt érvényesíteni.
Egy Online kuponkód kizárólag egy Promóciós termék egyszeri kedvezményes
megvásárlására jogosít.
3.4. Promóciós kód Media Markt üzletben történő beváltása
A webáruházi vásárlások után e-mailben kapott Promóciós kódok alapján elérhető
kedvezmény Media Markt üzletben történő érvényesítéséhez a Promóciós kódo(ka)t
Hűségpont matricára kell váltani. Ezt a Résztvevő a Media Markt üzletekben kijelölt
helyen (online átvételi pont) a Promóciós kódok – webáruházi megrendelés azonosító
egyidejű - bemutatásával (ez történhet a kapott email nyomtatott verziójának
bemutatásával, mobilkészükéken történő bemutatásával, de akár a webáruházi
megrendelés szám bediktálásával is) tudja kérni áruházi munkatársainktól. Az így kapott
Hűségpont matricák beváltásának menetét egyebekben jelen Szabályzat 3.1. pontja
tartalmazza.
A Hűségpont matricára beváltott Promóciós kódok a beváltással egyidejűleg
érvénytelenítésre kerülnek. Azokat a továbbiakban a Résztvevő nem jogosult Online
kuponkódra vagy újbóli Hűségpont matrica beváltására felhasználni. Munkatársaink a
beváltás során a Promóciós kódok érvényességét ellenőrzik és visszaélés gyanúja esetén
jogosultak megtagadni a beváltásukat.
A promóciós kódról átváltott Hűségpont matricák értelemszerűen már nem
tartalmaznak Promóciós kódot.
4. Egyéb rendelkezések

4.1. A Hűségpont gyűjtés és beváltás a jelen szabályzat elválaszthatatlan 2. számú
melléklete szerinti Media Markt üzletekben lehetséges. Az üzletek pontos listájáról a 2.
számú melléklet ad teljeskörű tájékoztatást.
4.2.A Gyűjtőfüzet esetleges hiányosságáért/hibájáért, illetőleg a kedvezmény
alkalmazásának a Résztvevőnek felróható elmaradásáért a Szervező semmilyen
felelősséget nem vállal.
4.3.A Hűségpont/Promóciós kód másra nem ruházható át, készpénzre, illetve a Promóciós
terméken kívüli más termékre át nem váltható. A Promóciós termék kapcsán nyújtott
kedvezményhez tartozó esetleges SZJA, illetve bármely adófizetési kötelezettséget a
Szervező viseli.
4.4.A Promócióban való részvétel a Résztvevő részéről nyilatkozattételnek minősül arra
nézve, hogy a Gyűjtőfüzetet/Promóciós kódot/Hűségpontot kizárólag saját felelősségre
használja. A Szervező minden, a Gyűjtőfüzetek birtoklásával, beváltásával kapcsolatos
esetleges jogvita esetére nézve a felelősséget a legteljesebb mértékben kizárja.
4.5.A Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy a Promóció során a Promóciós termékek
korlátozott számban állnak rendelkezésre, így egyes Promóciós termékek a Promóció
vége előtt elfogyhatnak. Erre az esetre a Szervező felelősségét kizárja, vele szemben
ebből eredően semmilyen kárigény nem érvényesíthető.
4.6.A jelen szabályzatban hivatkozott webáruházi vásárlásra/tranzakcióra egyebekben a
www.mediamarkt.hu
címen
található
Általános
Szerződési
Feltételek
(https://www.mediamarkt.hu/hu/shop/aszf.html)
és Adatvédelmi tájékoztató
(https://www.mediamarkt.hu/hu/shop/adatvedelem.html) rendelkezései megfelelően
irányadóak.
4.7.Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen feltételeket vagy a Promóciót
egyoldalúan kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Promóció
feltételei a a Résztvevők számára kedvezőbbek legyenek vagy a szabályzat a hatályos
jogszabályoknak megfeleljen. A módosított szabályzatot a Szervező a
www.mediamarkt.hu/pontgyujtes oldalon teszi közzé.
4.8.Valamennyi, jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésben a hatályos magyar
jogszabályok az irányadók.
4.9.Felelősség kizárása: A Résztvevő általi adatszolgáltatás hiányosságáért, illetve az ezzel
kapcsolatos, Résztvevőt terhelő mulasztásért a Szervező nem vállal felelősséget. A
Résztvevők az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk
levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik.
A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a
Promócióban való részvétel során, a Promóció esetleges hibáiból, hiányosságaiból
eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Promóció időtartama alatt a jelen szabályzatban
hivatkozott weboldalak technikai okokból időszakosan nem érhetőek el.
Budapest, 2021. október 25.
Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft.
Szervező
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2. számú Melléklet:
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Budapesti áruházaink
Budapest Arena Plaza
1087 Budapest, Kerepesi út 9.
Budapest Árkád
1106 Budapest, Örs vezér tere 25.
Budapest Buda (Mammut II.)
1024 Budapest, Lövőház utca 2-4.
Budapest Duna
1138 Budapest, Váci út 178.
Budapest Kispest
1191 Budapest, Üllői út 201-231.
Budapest Soroksár
1239 Budapest, Bevásárló utca 2-4.
Budapest Pesti út
1173 Budapest, Pesti út 5-7.
Budapest Pólus
1152 Budapest, Szentmihályi út 131.
Budapest Stop Shop
1037 Budapest, Bécsi út 136.
Budapest Westend
1062 Budapest, Váci út 1-3.
Budaörs
2040 Budaörs, Petőfi Sándor 64.

Vidéki áruházaink
Baja
6500 Baja, Gránátos utca 11.
Békéscsaba
5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43.
Debrecen
4024 Debrecen Csapó utca 30.
Dunaújváros
2400 Dunaújváros, Aranyvölgyi út 6.
Esztergom
2500 Esztergom, Mátyás király utca 30.
Győr
9027 Győr, Budai út 1.
Győr 2.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9012 Győr, Királyszék utca 33.
Kaposvár
7400 Kaposvár, Berzsenyi út 13.
Kecskemét
6000 Kecskemét, Dunaföldvári út 2.
Miskolc
3533 Miskolc, Király utca 1/a
Nyíregyháza
4400 Nyíregyháza, László utca 12.
Pécs
7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky utca 11.
Sopron
9400 Sopron, Ipar körút 30.
Szeged
6724 Szeged, Londoni körűt 3.
Székesfehérvár
8000 Székesfehérvár, Palotai út 6.
Szekszárd
7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos utca 40.
Szolnok
5000 Szolnok, Felső Szandai rét 1.
Szombathely
9700 Szombathely, Varasd utca 1.
Tatabánya
2800 Tatabánya, Bláthy Ottó utca 1.
Veszprém
8200 Veszprém, Külső-Kádártai út 3.
Zalaegerszeg
8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 5-7.

