„Soproni Bizalomkártya Promóció – Grillezz a Sopronival!”
NYEREMÉNYJÁTÉK
RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA
1.

A JÁTÉK SZERVEZŐJE

„Soproni Bizalomkártya Promóció – Grillezz a Sopronival!” elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője
a HEINEKEN HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ Részvénytársaság (székhely: 9400
Sopron, Vándor S. út 1.; e-mail:info@heinekenhungaria.hu képviseli: Salem Daniel – National Trade
Marketing Manager) (”Szervező”).
A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által
megbízott ügynökség, az A4C Marketing Kft (székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 2) (”Lebonyolító”) látja
el.
A Játék együttműködő partnere az Auchan Magyarország Kft. (2040 Budaörs, Sport u. 2-4.), amelynek
áruházaiban az alábbiakban részletezett módon, az Auchan Magyarország Kft. által kibocsátott, saját névre
szóló Bizalomkártya, vagy Auchan kártya – a továbbiakban együttesen Bizalomkártya - használata melletti
vásárlással lehet részt venni a Játékban.
2.

A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1

A Játék nyelve magyar. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint
a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal és saját névre szóló
Bizalomkártyával rendelkező, 18. életévét betöltött, a 2.3., 2.4., 2.5., 5.1., 5.3., és 7.6. pontokban
meghatározott kizárt személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a „Játékos”)
vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt
●
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vásárol egyszerre legalább 4 db-ot (négy darabot) bármely magyarországi Auchan
üzletben vagy Auchan Online áruházban (https://online.auchan.hu/) kiskereskedelmi
forgalmazás keretében kapható promócióban résztvevő Soproni termékekből, (a
„Termék”) amiből minimum egy Soproni Radler:
EAN

Név

59915249

Soproni 0,5L doboz

5998818152149

Soproni 0,5L palack

59915249
5998818152248

Soproni 6x0,5L doboz MP
Soproni 1895 0,5L doboz

5998818152187

Soproni Szűz 0,0% 0,5L doboz

5998818171270

Soproni 0.0% Radler Citrom 0,5L doboz

5998818171379

Soproni 0.0% Radler Lime-Menta 0,5L doboz

5998818172598

Soproni 0,0% Radler Bodza-Citrom 0,5L doboz

5998818172635

Soproni 0,0% Radler Meggy-Citrom 0,5L doboz

5998818173274

Soproni 0,0% Radler Dark Citrom 0,5L doboz

5998818173465

Soproni 0,0% Radler Fekete ribizli-lime 0,5l doboz

5998818172918

Soproni 1,4% Radler Citrom 0,5L doboz

5998818172932

Soproni 1,4% Radler Meggy-Citrom 0,5L doboz

A Soproni Óvatos Duhaj termékcsalád nem vesz részt a promócióban.
Vásárlása során használja a Bizalomkártyáját (a „Pályázat”)
a Bizalomkártya használata és a vásárlás mellett az alábbi pontokban felsorolt lépéseket is
megteszi,
ellátogat a soproni.auchan.hu domain alatti weboldalra (a „Weboldal”) és
megadja valós személyes adatait (teljes név, e-mail cím, opcionálisan a telefonszámát is
megadhatja), valamint a Bizalomkártya számát (a „Regisztráció”), a megfelelő mezők
bejelölésével elfogadja a jelen játékszabályzatban (a „Játékszabályzat”) írt valamennyi
feltételt,
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valamint elfogadja a jelen Játékkal összefüggő adatkezelési tájékoztatót,
opcionálisan megadható a kedvenc magyarországi Auchan áruház
opcionálisan megadhatja nevének és e-mail címének marketingcélú hozzájárulását az
adatkezelő (Auchan Magyarország. Kft.) részére.

Egy Játékos több Pályázattal is részt vehet a Játékban, amennyiben a Játék időtartama alatt többször
vásárol, alkalmanként legalább 4 db, a promócióban részt vevő Soproni terméket, amiből legalább 1
db Soproni Radler az Auchan áruházakban, és egy-egy vásárlás alkalmával mindannyiszor használja
a Bizalomkártyáját is a vásárlás során.
Amennyiben egy adott vásárlást igazoló blokk/nyugta/bizonylat a megvásárolt Soproni termékek
megadott és a feltételenek eleget tevő darabszámának többszörösét igazolja (a Játékban részt vevő
Soproni termékeiből), abban az esetben is csak egyszeres nyerési esélyt jelent a sorsoláson, azaz
egy Pályázatként kerül figyelembevételre.
Egy típusú nyereményből egy játékos maximum 1 db-ot nyerhet a promóció teljes időtartama alatt.
Egy Pályázattal csak egy nyeremény nyerhető meg.
A Játékban csak magánszemélyek vehetnek részt.
A Játékban a kasszasoron kívül (üzletsoron található, nem az Auchan Magyarország Kft. által
üzemeltetett boltokban) történő vásárlások nem vesznek részt.
2.2

A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

2.3

A Szervező kizárólag azokat a Regisztrációkat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját
adataik megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját e-mail címet vesz
igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban
Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

2.4

A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának
tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló
technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló
tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye,
a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat
fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget
kizár.

2.5

A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése érdekében a Szervező megvizsgálhatja, és
amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat
feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.6

A Játékból ki vannak zárva a Szervező, HEINEKEN HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK zrt, valamint a
Lebonyolító, továbbá az Auchan Magyarország Kft. marketing osztályának dolgozói, valamint a Játék
szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek munkavállalói és mindezen személyek Ptk. 8:1.
§ (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3.

A JÁTÉK IDŐTARTAMA
A Játék 2021.08.05. napján 00 óra 00 perctől 2021.09.01. napján 23 óra 59 percig tart.
A játék a következő játékhetekre oszlik:
● 1. játékhét: 2021. augusztus 5. – augusztus 11.
● 2. játékhét: 2020. augusztus 12 . – augusztus 18.
● 3. játékhét: 2020. augusztus 19. – augusztus 25.
● 4. játékhét: 2020. augusztus 26. – szeptember 1.
A 2021. augusztus 5. napja 00 óra 00 perc előtt, illetve 2021. szeptember 1. napja 23 óra 59 perc után
beérkezett Pályázatokat a Szervezőnek nem áll módjában érvényes Pályázatként elfogadnia.

4.

A JÁTÉK MENETE
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4.1

A Játék során a Játékos feladata, hogy a Játék 3. pontban meghatározott időtartama során a
Weboldalon elvégezze a Regisztrációt, vásároljon bármilyen, a jelen Játékszabályzat 2.1. pontjában
felsorolt Soproni Terméket, amiből legalább 1 db Soproni Radler és használja Bizalomkártyáját.

4.2

NAPI NYEREMÉNYEK (A TOVÁBBIAKBAN: NAPI NYEREMÉNY)

4.2.1.

Napi Nyeremények nyerő időpontjai

4.2.1.1 Lebonyolító a Játék kezdő időpontját megelőzően 2021. július 30. napján 14 óra 00 perckor a
Lebonyolító 1092 Budapest Bakáts tér 2. (bejárat a Bakáts utca 5-7. felől) szám alatti irodájában, a
Napi Nyereményekre vonatkozóan a Játék teljes időtartamának tekintetében összesen 56 db
(ötvenhat darab) napi nyerő időpontot sorsolt ki oly módon, hogy a nyerő időpontok a Játék
minden egyes játéknapján 00:00:00 és 23:59:59 közötti időpontokra essenek.
4.2.1.2 A Napi Nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg,
akik a Napi Nyereményekre vonatkozóan előre meghatározott adott nyerő időpontban vagy azt
követően (óra, perc, másodperc) elsőként küldenek be érvényes Pályázatot, azaz a Játékos
legalább 4 db a promócióban részt vevő Soproni terméket vásárol, amiből legalább 1 db Soproni
Radler az Auchan Bizalomkártyája használata mellett és a vásárlás pillanatában, de legkésőbb az
adott Játék végéig, rendelkezik érvényes Regisztrációval. Amennyiben több Játékos másodpercre
azonos időpontban küld be érvényes Pályázatot, a Lebonyolító azt a Játékost tekinti nyertesnek,
akinek Pályázatát a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel.
4.2.1.3 A nyerő időpontok meghatározása közjegyző jelenlétében a véletlenszerűség elvének eleget tevő
gépi sorsolással történt. A Lebonyolító a sorsolásról közjegyzői okiratot készíttetett. A közjegyzői
okiratot a Lebonyolító elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék
lezárásáig senki se ismerhesse meg.
4.2.1.4 Amennyiben a napi nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely
okból kizárásra kerül, a Szervező a 4.2.1.1. pontban meghatározott napi nyerő időpont utáni
második legközelebbi időpillanatban beküldött Pályázat beküldőjét választja nyertesnek az adott
Napi Nyeremény tekintetében.
4.2.2

Napi Nyeremények
A Játék időtartama során minden 4.2.1.1. pont szerinti nyerő időpontban 1 db (egy darab) Napi
Nyeremény kerül kiosztásra. Naponta 2 db napi nyerő időpont kerül meghatározásra, a promóció ideje
alatt összesen 56 db. A megnyerhető Napi Nyeremények:
-

1. ajándék: 1 db Soproni kötény és Soproni grillkesztyű
2. ajándék: 1 db Soproni grillkészlet

Egy Játékos összesen 1 db (egy darab) Napi Nyereményre lehet jogosult a Játék teljes időtartama
alatt.
Amennyiben olyan Játékos Pályázata nyer, aki már megnyert 1 db (egy darab) Napi
Nyereményt, helyette a napi nyerő időpont utáni második legközelebbi időpillanatban beküldött
Pályázat beküldője lesz a nyertes az adott Napi Nyeremény tekintetében.
4.3
4.3.1.

HETI NYEREMÉNYEK
Heti Nyeremények nyerő időpontja

4.3.1.1 Lebonyolító a Játék kezdő időpontját megelőzően 2021. július 30. napján 14 óra 00 perckor a
Lebonyolító 1092 Budapest, Bakáts tér 2.) szám alatti irodájában a Heti nyereményekre
vonatkozóan a Játék teljes időtartamának tekintetében 4 db (négy darab) nyerő időpontot
sorsolt ki, oly módon, hogy a nyerő időpontok a Játék minden egyes hetén 1 db az egyes
játéknapok 00:00:00 és 23:59:59 közötti időpontokra essenek.
4.3.1.2. A Heti Nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékos nyerheti meg, aki a
Heti Nyereménynek vonatkozóan előre meghatározott adott nyerő időpontban vagy azt követően
(óra, perc, másodperc) elsőként küld be érvényes Pályázatot, azaz a Játékos legalább 4 db a
promócióban részt vevő Soproni terméket vásárol, amiből legalább 1 db Soproni Radler az Auchan
Bizalomkártyája használata mellett és a vásárlás pillanatában, de legkésőbb az adott Játék végéig,
rendelkezik érvényes Regisztrációval. Amennyiben több Játékos másodpercre azonos időpontban
küld be érvényes Pályázatot (tölt fel Kódot), a Szervező azt a Játékost tekinti nyertesnek, akinek
Pályázatát a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel.
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4.3.1.3. A nyerő időpont meghatározása közjegyző jelenlétében a véletlenszerűség elvének eleget tevő
gépi sorsolással történt. A Lebonyolító a sorsolásról közjegyzői okiratot készíttetett. A közjegyzői
okiratot a Lebonyolító elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék
lezárásáig senki se ismerhesse meg.
4.3.1.4. Amennyiben a heti nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely
okból kizárásra kerül, Szervező a 4.3.1.1 pontban meghatározott heti nyerő időponthoz második
legközelebbi időpillanatban beküldött Pályázat beküldőjét választja nyertesnek a Heti Nyeremény
tekintetében.
4.3.2.

Heti Nyeremény
A Játék időtartama során minden 4.3.1.1. pont szerinti nyerő időpontban 1 db (egy darab) Heti
Nyereménycsomag kerül kiosztásra, a promóció ideje alatt összesen 4 db.
A megnyerhető Heti nyereménycsomag tartalma:
- 1 db gömbgrill
- 2 db Soproni babzsák
- 1 tálca Soproni Klasszikus 0,5l dobozos sör (24 db x 0.5l)

4.4

FŐDÍJ

4.4.1.

Fődíj nyerő időpontja

4.4.1.1 Lebonyolító a Játék kezdő időpontját megelőzően 2021. július 30. napján 14 óra 00 perckor a
Lebonyolító 1092 Budapest, Bakáts tér 2.) szám alatti irodájában a Fődíjra vonatkozóan a Játék
teljes időtartamának tekintetében 1 db (egy darab) nyerő időpontot sorsolt ki, oly módon,
hogy a nyerőidőpont a Játék valamely játéknapján 00:00:00 és 23:59:59 közötti időpontra
essen.
4.4.1.2 A Fődíjat a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékos nyerheti meg, aki a Fődíjra
vonatkozóan előre meghatározott adott nyerő időpontban vagy azt követően (óra, perc,
másodperc) elsőként küld be érvényes Pályázatot, azaz a Játékos legalább 4 db a promócióban
részt vevő Soproni terméket vásárol, amiből legalább 1 db Soproni Radler az Auchan
Bizalomkártyája használata mellett és a vásárlás pillanatában, de legkésőbb az adott Játék végéig,
rendelkezik érvényes Regisztrációval. Amennyiben több Játékos másodpercre azonos időpontban
küld be érvényes Pályázatot (tölt fel Kódot), a Szervező azt a Játékost tekinti nyertesnek, akinek
Pályázatát a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel.
4.4.1.3 A nyerő időpont meghatározása közjegyző jelenlétében a véletlenszerűség elvének eleget tevő
gépi sorsolással történt. A Lebonyolító a sorsolásról közjegyzői okiratot készíttetett. A közjegyzői
okiratot a Lebonyolító elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék
lezárásáig senki se ismerhesse meg.
4.4.1.4 Amennyiben a Fődíj nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely
okból kizárásra kerül, Szervező a 4.3.1.1 pontban meghatározott Fődíj nyerő időponthoz második
legközelebbi időpillanatban beküldött Pályázat beküldőjét választja nyertesnek az Fődíj Nyeremény
tekintetében.
4.4.2

Fődíj
A Játék időtartama során minden 4.3.1.1. pont szerinti nyerő időpontban 1 db (egy darab) Fődíj
Nyeremény kerül kiosztásra, a promóció ideje alatt összesen 1 db. A megnyerhető Fődíj:
-

5.

1 db Gázgrill
1 db Soproni Grillkészlet
1 db Soproni kötény
1 db Soproni grillkesztyű
1 tálca Soproni Klasszikus 0,5l dobozos sör (24 db x 0.5l)
NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

5.1 A Lebonyolító a napi nyerteseket az adott játéknapot követő első munkanapon
(pénteki/szombati/vasárnapi nyeremények esetében a következő hétfőn, ünnepnap esetében a
következő munkanapon), a heti nyerteseket az adott játékhetet követő harmadik munkanapon (azaz
augusztus 16-án, 23-án, 30-án és szeptember 06-án), a fődíj nyertest pedig szeptember 6-án értesíti
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e-mailben a Regisztráció során a Játékosok által megadott e-mail címére küldött elektronikus
üzenetben („Értesítés”). A nyertes Játékosok az auchansoproni@a4c.hu e-mail címre kötelesek az
Értesítés kézhezvételét követő 10 (tíz) napon belül a Napi, Heti és Fődíj Nyeremények
tekintetében visszaküldeni a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes adataikat (teljes
név, magyarországi szállítási cím, telefonszám), valamint nyilatkozatukat arról, hogy elmúltak 18
évesek.
Amennyiben a nyertes Játékos a fenti határidőn belül az Értesítésre nem válaszol, vagy a Nyeremény
kézbesítéséhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és
a Szervező a Napi, Heti és Fődíj Nyeremények esetében a meghatározott nyerő időpontot követő
második legközelebbi időpontban beküldött Pályázat beküldőjét nevezi ki nyertesnek. A fenti időtartam
vonatkozásában a küldemény e-mail érkezése irányadó, nem annak feladási dátuma.
A nyertesek listája – teljes név és helységnév- a sorsolást és érvényesítést követően a
soproni.auchan.hu oldalon elérhetővé válik, melyhez a a Regisztráció során az erre vonatkozó
checkbox bejelölésével vagy kipipálásával kifejezett hozzájárulását adja.
5.2

A Nyereményt a Lebonyolító postai úton vagy futárszolgálattal, a Játékos által az Értesítésre írt
válaszában megadott magyarországi szállítási címére kézbesíti. A Nyeremények kézbesítése a
nyertessel történő előzetes egyeztetés után történik meg. A Lebonyolító a Nyeremény kézbesítését,
illetve átadását kétszer kísérli meg, a Játék lezárásától számított 45 naptári napon belül. A nyertes
Játékos köteles a Nyeremények átvétele tekintetében a Lebonyolítóval együttműködni. Ha ezen
együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény átadása
meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem róható fel. A Szervező a
Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

5.3

Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a
Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán vagy az Értesítés
visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a
Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi
feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen
felelősség nem terheli.

6.

ADÓZÁS
A Nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a
Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség
nem terheli. A Játékról részletes információ a Weboldalon érhető el.

7.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

7.1.

A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, magyarországi szállítási cím elírása, téves vagy
nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének – Szervező, Lebonyolító
érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért
sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

7.2.

A nyeremények készpénzre át nem válthatók és át nem ruházhatók.

7.3.

A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes
ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, forgalmazójával szemben
érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a Nyereményét határidőben nem veszi át, azt a továbbiakban a
Szervezőtől nem követelheti.

7.4.

A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk. A Játék kommunikációs anyagaiban
esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem a Szervező, sem a Lebonyolító, sem
alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget

7.5.

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető
szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás
esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás
folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak Nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes
státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű
felelősséget nem vállal.
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7.6.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen
(számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, illetve a Játék szellemével bármilyen
módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja
felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

7.7.

A Játék ideje alatt, illetve 2021. szeptember 30-ig a Lebonyolító információs e-mail címet
(auchansoproni@a4c.hu) üzemeltet, melyen a megküldött megkeresések munkanapokon kerülnek
megválaszolásra.

7.8.

Ha a Játékos adatfeltöltés vagy Játék közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat
(bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a
Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

7.9.

Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő
meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor
haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb
feltárja, illetve megszüntesse.

7.10.

A Játék az Auchan Magyarország Kft. áruházaiban, weboldalán, hírlevelében és Facebook oldalán
kerül meghirdetésre. A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk.

7.11. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az
erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot
biztosítva közzéteszi Weboldalon. A hivatalos Játékszabály megtalálható a soproni.auchan.hu, a
www.auchan.hu oldalakon, továbbá az Auchan áruházak vevőszolgálatán.
Budapest, 2021. július 26.

HEINEKEN HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ Részvénytársaság
Szervező
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