
Ünnepeljen Ön is velünk, és legyen Öné az UNI® ajándékok egyike!

LEHETSÉGES AJÁNDÉKOK:

300 FT-OS KUPON

A Cargill Takarmány Zrt. az UNI®-kampány ideje alatt végfelhasználói kampányt hirdet az alábbiak szerint: 
Az UNI®-kampány időszaka: 2017. március 1. – 2017. augusztus 31.

• Minden 25. UNI® vásárló (minimum 20 kg vásárlása után) egy ajándékot kap. 
Az ajándékok a készlet erejéig érhetőek el. Takarmányforgalmazónként 
eltérő ajándékfajták találhatóak meg, ezekről érdeklődjön a helyi Purina® 
takarmányforgalmazójánál!

Kulcstartó
Az érme mérete: ø23 × 1,7 mm

UNI® vászony táska
Méret: 38 x 42 cm

Műanyag ételesdoboz
Méret: 23,5 x 19 x 13 cm; 3,5 liter

Törölköző
Méret: 50 x 100 cm



A kedvezmények Purina® Ecomix® vagy Purina® plusz termékekre válthatóak be 2017. szeptember 30-ig. 
Egy kupon csak egy Purina® Ecomix® vagy Purina® plusz termékre váltható be, több kupon  nem vonható össze. 
A kedvezménykupon a Purina® értékesítési ponton váltható be.

Minden exkluzív hazai Purina® takarmányforgalmazó partnerünk az UNI®-kampány ideje alatt 3 UNI® jubileumi 
napot hirdet, adott hónap 25-én. Erről a vásárlók tájékozódhatnak a boltokban kihelyezett UNI® plakátokon.

• 1 db Borbás Marcsi: A sűrűje – 100 szívmelengető recept
• 1 db Tefal serpenyő (C6200652 Expertise serpenyő, 28 cm)
• 1 db Fagor típusú fagylaltkészítő gép

UNI® JUBILEUMI NAPOK 



A meghirdetett „UNI® jubileumi napok” alkalmával (adott hónap 25-én, az UNI®-kampány időszaka alatt), a 
Purina® boltokba belátogatók „UNI® jubileumi kupont” kapnak. Amennyiben helyesen válaszolnak a kérdésekre 
és a szükséges információkat kitöltik, érvényes szelvénnyel vesznek részt a sorsolásban. (A kupon nem kötött 
vásárláshoz)

Egy személy csak egy, a sorolás feltételeinek megfelelő jubileumi kuponnal pályázhat. Továbbá egy személy 
csak egy jubileumi sorsoláson vehet részt.

A játékban nem vehetnek részt a Cargill Takarmány Zrt. dolgozói, alvállalkozói, takarmány-forgalmazó partnerei 
és azok alvállalkozói, és a Ptk. 8:1. § (1) 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

Minden sorsolásnál 4 tartalék nyertes kerül kihúzásra.

Takarmányforgalmazó partnereink a sorsolást követő 10 munkanapon belül a jubileumi kuponon szereplő 
elérhetőségek egyikén értesítik a szerencsés nyertest az átvétel módjáról. A nyertes köteles együttműködni 
annak érdekében, hogy az ajándék átvételére sor kerüljön a megbeszéltek szerint. Ha ezen együttműködési 
kötelezettségnek a nyertes nem tesz eleget, kétszeri előzetesen egyeztetett ajándékátadás célú megkeresés 
esetén sem, úgy újabb lehetőséget nem biztosítunk.

A kupon akkor fogadható el, és vesz részt a sorsolásban, amennyiben:
• a helyes válasz van bejelölve,
• a kért adatok ki vannak töltve (amennyiben nincs e-mail-cím vagy telefonszám, akkor elfogadható, de a kettő 

közül valamelyiknek szerepelnie kell az értesítés miatt),
• az aláírás szerepel a kupon alján,
• a hozzájárulás be van jelölve.



A játékosok által megadott adatok hiányosságáért, hibájáért, vagy nem valós mivoltáért (pl: névelírás stb.) és a 
kézbesítés ez okból történő elmaradásért vagy késedelemért és egyéb esetleges károkért semmilyen felelősséget 
nem vállal a Cargill Takarmány Zrt. és annak takarmányforgalmazó partnerei. 

A nyertesek nevét az adott takarmányforgalmazó partner közli. (plakáton felvezeti)

Az ajándékok készpénzre vagy bármely más kedvezményre nem válthatóak. Előre nem látható események 
bekövetkezésekor a Cargill Takarmány Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy alternatív ajándékot ajánljon fel a 
nyerteseknek, azonos értékben.

Cargill Takarmány Zrt. a kisorsolt ajándékokért felelősséget nem vállal, az azokkal kapcsolatos jótállási, 
szavatossági igényeket a nyertesre ruházza át, aki az említett esetleges igényeket a gyártóval vagy forgalmazóval 
szemben érvényesítheti. Cargill Takarmány Zrt. az igényérvényesítéshez szükséges esetleges dokumentumokat 
(pl. jótállási jegy) a nyertes rendelkezésére bocsátja.
Adatvédelem
 
Azok, akik  érvényes jubileumi kuponnal pályáznak és  részt vesznek a sorsolásban, tudomásul veszik és 
kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település 
megjelölésével)   minden további feltétel és ellenérték nélkül, a Cargill Takarmány Zrt. nyilvánosságra hozhatja. 
(NAIH-113343/2017)

A nyertesekről a nyeremény átadásnál kép-, hang- és filmfelvétel is készülhet, amelyet a Cargill Takarmány Zrt. 
és annak takarmányforgalmazói partnerei marketing célra – hirdetéseiben, újságjaiban, online felületeken stb. – 
minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja, 
a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett. 
 
A játékos beleegyezik abba, hogy a jelen UNI®-kampány során  az általa megadott személyes adatai a Cargill 
Takarmány Zrt. és annak takarmányforgalmazó partnereinek az adatbázisába kerüljenek, és azokat a sorsolás 
lebonyolításához kezelje. A játékos tudomásul veszi, hogy az UNI®-kampány során szolgáltatott személyes 
adatait a Cargill Takarmány Zrt. hozzájáruláson alapulva kezeli. A játékos a jubileumi kuponon megadott 
adatokat aláírásával hitelesíti, hogy azok a valóságnak megfelelnek.
 
A Cargill Takarmány Zrt. szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések 
megtartásával történik, és bármikor lehetőséget biztosít a játékosnak arra, hogy évente egy alkalommal 
térítésmentesen tájékoztatást kérjen a 2011. évi CXII. törvény 15. § (1) bekezdés szerint, kérje a személyes 
adatai törlését, zárolását vagy helyesbítését a contact@cargill.com e-mail-címen. Ezen kívül a játékost megilleti a 
személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A játékos bármikor dönthet úgy, hogy a jelen hozzájárulását 
a jövőre vonatkozóan visszavonja, így többek között a továbbiakban ne keresse meg őt a Cargill Takarmány 
Zrt. vagy annak megbízottja, amelyet megtehet a játékos egy lemondó nyilatkozat megküldésével (a pontos 
személyes adatait feltüntetve; név, cím, telefonszám, e-mail-cím): a contact@cargill.com e-mail- címen. 



A Cargill Takarmány Zrt. és közreműködő partnerei a legnagyobb gondossággal járnak el az UNI®-kampány 
működtetése és az összegyűjtött jubileumi kupon nyilvántartása terén, azonban semmiféle felelősséget nem 
vállalnak bármilyen technikai, adatkommunikációs hibáért, adatvesztésért vagy az ezekből eredő bármely 
jogkövetkezményért, vagyoni és nem vagyoni hátrányokért. A Cargill Takarmány Zrt. fenntartja a jogot, hogy 
manipuláció, jogosulatlan pályázatbeküldés, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a 
játékból bárkit indoklás nélkül kizárjanak, pályázatait részben vagy egészben töröljék. 

A Cargill Takarmány Zrt. a meghirdetett UNI®-kampány kiírással kapcsolatos feltételek megváltoztatásának 
jogát fenntartja – így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, vagy hatósági határozat alapján 
vagy bármely egyéb okból –, amennyiben szükségesnek ítéli meg. Bármilyen módosításról szóló értesítést a 
www.purinatakarmany.co.hu weboldalon közlünk. 

Cargill Takarmány Zrt.
5300 Karcag, Madarasi út 0399 hrsz., Telefon: +36-59/507-221, Fax: +36-59/507-214

1134 Budapest, Váci út 37., Telefon: +36-1/236-4500, Fax: +36-1/236-4501
7400 Kaposvár, Dombóvári út, Telefon: +36-82/529-150, Fax: +36-82/529-160

8500 Pápa, Külső-Győri út 1/D, Telefon: +36-89/511-274, Fax: +36-89/511-275
E-mail: vevoszolgalat@cargill.com       Web: www.purinatakarmany.co.hu
A Purina® és a Checkerboard a Nestle Purina PetCare vállalat védjegyei.


