MKB PLAZA ŐSZI KAMPÁNY
RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
1.

A kampány Szervezője és Lebonyolítója

Szervező: Az MKB Bank Nyrt. (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38., cégjegyzék helye és száma: Fővárosi
Törvényszék, mint Cégbíróság, Cg. 01-10-040952) MKB Plaza Őszi kampányt szervez (továbbiakban:
„Kampány”), amelyben teljesítési segédeként Lebonyolító vesz részt.
Lebonyolító: Createam Reklámügynökség Kft. (székhely: 1026 Budapest, Harangvirág utca 5., cégjegyzék
helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-09-368725)

2.

Részvételi feltételek

2.1. A Kampányban kizárólag azok vehetnek részt, akik:
a) már csatlakoztak az MKB Plaza hűségprogramba,
b) akik a Kampány időszaka alatt sikeresen csatlakoznak, azaz sikeresen regisztrálnak akár állandó, akár
90 napos átmeneti tagságra az MKB Plaza hűségprogramba,
c) nem áll fenn velük szemben kizáró ok.
2.2. Nem vehetnek részt a Játékban:
a Szervező, továbbá a Lebonyolító alkalmazottai, valamint mindezen személyek közeli hozzátartozói (a
Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározottak szerint);
b) a Kampány lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói
(Ptk.8:1§ (1) 2.).
2.3. Az MKB Plaza hűségprogramba regisztrálás feltételei
Az MKB Plaza hűségprogramba regisztrálás feltételeit tartalmazza a program Részvételi feltételeinek
2. fejezete, amely elérhető a https://www.mkbplaza.hu/reszveteli-feltetelek weboldalon.

3.

A Kampány időtartama:

A Kampány 2019. augusztus 12. napjának 00:00:01 órájától 2019. szeptember 15. napjának 23:59:59
órájáig tart, kivéve az iSTYLE kedvezmény, mely 2019. augusztus 24. 00:00:01 órájától szeptember
30. 23:59:59 órájáig vehető igénybe (4.3.pont).

4.

Kampányban résztvevő Partnerek, kedvezmények és mechanizmus:

2.000 Ft értékű KIKA ajándékkártya. A KIKA elektronikus ajándékkártyára feltöltött összeg minden magyarors
4.1. Decool
15% kedvezmény a www.decool.hu weboldalon található termékekre a vásárlás végösszegéből. A
kedvezmény érvényesítéséhez használja a „decoolmkb” kódot a vásárlás befejezésekor. A kedvezmény más
kedvezménnyel nem összevonható.

4.2. Heavy Tools
15% kedvezmény hátizsákokra a Heavy Tools üzleteiben és a www.heavytools.hu webáruházban történő
vásárlás esetén, mely kedvezmény más kedvezménnyel nem összevonható. Az ajánlat nem érvényes az
akciós termékekre.
Üzletben történő vásárlás esetén az ajánlat csak az egyedi kuponkóddal ellátott kupon leadásával vagy
applikáción keresztül történő bemutatásával érvényes, míg webáruházban történő vásárlás esetén a BTSHT
egyedi kuponkód megadásával érvényesíthető a kedvezmény.
4.3. iSTYLE
2019. augusztus 24 – szeptember 30. között 60.000 Ft kedvezmény MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
termékekre, kivéve MacBook Air MQD32, a https://istyle.hu/diakkedvezmenyek oldalon történő vásárlás
esetén. A kedvezmény más kedvezménnyel nem összevonható. A kedvezmény feltétele, hogy a vásárló
hozzon létre felhasználói fiókot, majd jelentkezzen be a felhasználói fiókba. A „Diákigazolvány feltöltése”
menüpontban töltse fel az érvényes felsőoktatási diákigazolvány mindkét oldalát, vagy hallgatói jogviszony
igazolást, vagy munkáltatói igazolást.
Ezt követően a vásárló a kedvezményes árakat láthatja a https://istyle.hu/diakkedvezmenyek webshopban.
Minden esetben utólag történik a feltöltött dokumentumok érvényességének az ellenőrzése az iSTYLE által.
Amennyiben a vásárló nem felel meg a követelményeknek, a rendelés törlésre kerül, míg a bankkártyás
fizetési móddal kifizetett összeg pedig visszautalásra a megadott bankszámlára.
4.4. KIKA
A kampány időtartama alatt minden szerdán 15% kedvezmény az ifjúsági- és irodabútorokra, a készlet
erejéig. Más kedvezménnyel nem összevonható, nem érvényes a „Szuper ár“-ral megjelölt termékekre.
Részletek az áruházakban és a www.kika.hu weboldalon.

5.

Adatkezelés:

A Kampányban részt vevő Partnerek kedvezményeire a fenti 2. pont szerint az MKB Plaza hűségprogramba
regisztrált Résztvevők automatikusan jogosultak, a Kampányban való részvételre külön regisztráció nem
szükséges.
Az MKB Plaza hűségprogramban való részvétel feltételeit, valamint az ahhoz kapcsolódó adatkezelésre
vonatkozó tájékoztatást a https://www.mkbplaza.hu/reszveteli-feltetelek weboldalon elérhető részvételi
feltételek tartalmazzák, amelyek irányadók a Résztvevők adatainak a Kampányban történő kezelésére is.

6.

Egyéb feltételek:

A Kampányban való részvétel során a jelen Részvételi feltételekben foglaltak megszegésével a Szervező/
Lebonyolító számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartozik a károkozó, a Résztvevő.

7.

Vegyes rendelkezések:

Szervező és Lebonyolító az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállal.
A Szervező fenntartja a jogot a Kampány azonnali lezárására indokolási kötelezettség nélkül a Kampány
időtartamának eltelte előtt, amelyről a www.mkbplaza.hu honlapon ad tájékoztatást.

MKB Bank Nyrt.
Budapest, 2019. augusztus 12.

