
   

  

A „Maxi-Cosi akció + Chicco ajándék termékek” értékesítési akció szabályzata és feltételei  

  

  

A jelen dokumentum tartalmazza a " Maxi-Cosi akció + Chicco ajándék termékek " értékesítési akció 

(a továbbiakban csak: "értékesítési akció") teljes szabályzatát. A jelen szabályzatot kizárólag csak 

írásos formában és a jelen dokumentumhoz csatolva lehet megváltoztatni.  

 1. Az értékesítési akció szervezője  

Az értékesítési akció szervezője a Brand Content Kft. (székhely: 1061 Budapest Király u. 16.) társaság 

(továbbiakban csak "szervező").  

 2. Az értékesítési akció időpontja és helye  

Az értékesítési akcióra,a mely a www. babanet.hu facebook oldalán illetve a Google awords kampány 

keretében lett meghirdetve, 2014. május 30. 12:00 óra és 2014. június 31. 24:00 óra közötti 

időtartamra vagy a készlet erejéig (továbbiakban csak "értékesítési akció időtartama"), Magyarország 

területén (továbbiakban csak "értékesítési akció helye”), a Brand Content Kft. társaság által 

üzemeltetett www.babanetshop.hu oldalán kerül sor.  

  

3. Az értékesítési akció résztvevője  

Az értékesítési akcióban csak 18. életévét betöltött, Magyarországon állandó lakcímmel és 

kézbesítési címmel, valamint Magyarországon vezetett bankszámlával rendelkező természetes 

személy vehet részt (továbbiakban csak "értékesítési akció résztvevője”).  

  

4. Az értékesítési akcióba bevont termékek  

Az a vevő, aki megvásárol egyet a meghirdetett Maxi-Cosi termékek közül, a következő ajándék 

átvételében részesülhet:  

Chicco intenzív popsikrém, tubusos 100 ml CHA-049461 – 1490.- FT (áfa-val együtt)  

Chicco E-vitaminos bőrtápláló krém újszülött kortól, tubusos 100 ml CHA-049591 – 1450.- FT (áfa-val 

együtt)  

Chicco könnymentes babasampon 200 ml CHA-049391 – 1190.- FT (áfa-val együtt)  

 

http://www.babanetshop.hu/


A szervező az ajándék terméket a megvásárolt Maxi-Cosi termék mellé adja a vevőnek, a termék 

árának kiegyenlítése és átvétele során. 

A jelen szabályzat feltételeinek való megfelelés ellenőrzéséhez a résztvevő együttműködése 

szükséges.  

  

5. Az értékesítési akcióban résztvevő termékek: 

1. Egy darab, Maxi-Cosi termék (MCRODAIAIRWALN, MCRODIAIRRASP, MCRODIAIRORIG, 

MCRODIAIRMODE, MCRODIAIRGRA, MCRODIAIRCROS, MCRODIAIRCLAS,MCMILATOTALB, 

MCMILARASPBER, MCMILAORIGAMI, MCMILAGRAPIC,MCEASIAPOMEGR, MCEASIANATURE, 

MCEASIADIVINE, MCEASIABLACK,MCCITISPSCAR, MCCITISPSOCE2014, MCCITISPSCAV2014, 

MCCITISPSCAR2014,MCCABFIXWALNU, MCCABFIXTOTAL, MCCABFIXORIGA, MCCABFIXMODER, 

MCCABFIXCROSS, MCCABFIXCLASS, MCCABFIXDIVIN megvásárlása a Brand Content Kft. társaság által 

üzemeltetett www.babanetshop.hu oldalán történik.   

http://www.babanetshop.hu/

