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A Playmobil pontgyűjtő program hivatalos részvételi szabályzata 

 

I. A Program szervezője 

A Playmobil pontgyűjtő program (a továbbiakban: Program) szervezője a NAPCSILLAG Kft. (székhely: 

8400 Ajka, Hársfa utca 1. B., cégjegyzékszám: 19-09-507461, a továbbiakban: Szervező).  

II. Résztvevők   

A Programban részt vehet bármely természetes személy, aki a jelen részvételi szabályzatot elfogadja, 

és a programban e szabályzatnak megfelelően vesz részt. 

III. A Program időtartama  

Pontgyűjtési időszak: 2021. október 18-tól 2021. december 31-ig (illetve a készlet erejéig) 

Pontbeváltási időszak: 2022. január 15-ig. (illetve a készlet erejéig) 

IV. Részvételi feltételek 

1.) A Program időtartama alatt, ha a Résztvevő bármely magyarországi EcoFamily üzletben és/vagy 

webáruházban vásárol és az egyösszegű vásárlása 2.000,- Ft-ot (kétezer forintot) meghaladja, 

minden elköltött 2.000.-Ft után egy pontot jelentő matricát (a továbbiakban: Pont) kap a 

pénztárostól. 

Tehát a Résztvevő annyi Pontot kap, ahányszor a nyugta/számla végösszege 2000-rel 

maradéktalanul osztható. 

 

A Pontok gyűjtésére a Szervező gyűjtőfüzetet biztosít, amely az üzletekben ingyenesen érhető el, 

illetve az EcoFamily webshopban történő vásárlás esetén a 2000 Ft-onként járó pontokat és a 

gyűjtőfüzetet a megrendelt termékekkel együtt megküldjük a csomagban. 

 

A gyűjtőfüzetek és a Pontok a készlet erejéig állnak rendelkezésre, azok sokszorosítása tilos. 

A kedvezményes termékeket az EcoFamily üzletekben lehet megvásárolni, amelyeket a Résztvevő 

az üzletekben elhelyezett külön bemutató pulton tekinthet meg és választhat ki, majd a pénztárnál 

a kedvezményes ár megfizetésével és a meghatározott számú Pont beváltásával a terméket 

kedvezményes áron vásárolhat meg.  

A Résztvevő akkor válik jogosulttá a Programban szereplő termékek kedvezményes 

megvásárlására, ha a gyűjtőfüzetbe a Pontokat beragasztja és a gyűjtőfüzetet a kedvezményes 

termék megvásárlásakor a pénztárosnak átadja.  

A gyűjtőfüzetben 15 (tizenöt) pontot lehet összegyűjteni. A Résztvevő jogosult 5 (öt), 10 (tíz), 

illetve 15 (tizenöt) pontot is beváltani a kedvezmények érvényesítésére, akár több termék egy 

időben történő megvásárlására. Az érvényesítendő Pontok egy gyűjtőfüzetbe kell, hogy be 

legyenek ragasztva. 
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A Programban szereplő termékek az alábbiak szerint vásárolhatóak meg kedvezményesen: 

 

1. Család babakocsival 42 % 

Eredeti ár: 4.490 Ft 

Kedvezményes ár: 2.590 Ft + 5 pont 

 

2. Strandrendőrség      42 % 

Eredeti ár: 4.490 Ft 

Kedvezményes ár: 2.590 Ft + 5 pont 

 

3. Kalózerőd szuperszet 46 % 

Eredeti ár: 12.990 Ft 

Kedvezményes ár: 6.990 Ft + 10 pont 

 

4. Mesepark szuperszet 46 %  

Eredeti ár: 12.990 Ft 

Kedvezményes ár: 6.990 Ft + 10 pont 

 

5. Gyermekek állatsimogatója 44 % 

Eredeti ár: 17.990 Ft 

Kedvezményes ár: 9.990 Ft + 10 pont 

 

6. Családi furgon hajóval és vontatóval 45% 

Eredeti ár: 19.990 Ft 

Kedvezményes ár: 10.990 Ft + 10 pont 

 

7. Királyi hintó 50 % 

Eredeti ár: 19.990 Ft 

Kedvezményes ár: 9.990 Ft + 10 pont 

 

8. Nyaraló kunyhó                         47 % 

Eredeti ár: 22.990 Ft 

Kedvezményes ár: 11.990 Ft + 10 pont 

 

9. Családi nyaraló   46 % 

Eredeti ár: 29.990 Ft 

Kedvezményes ár: 15.990 Ft + 10 pont 

 

10. Cukrász    53 % 

Eredeti ár: 1.690 Ft 

Kedvezményes ár: 790 Ft + 5 pont 

 

11. Anya és gyermek pelenkázóval               53 % 

Eredeti ár: 1.690 Ft 

Kedvezményes ár: 790 Ft + 5 pont 
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12. Rendőr kutyával                         53 % 

Eredeti ár: 1.690 Ft 

Kedvezményes ár: 790 Ft + 5 pont 

 

13. Fiú versenymotorral                    53 % 

Eredeti ár: 1.690 Ft 

Kedvezményes ár: 790 Ft + 5 pont 

 

A termékek kedvezmény igénybevétele nélkül a forgalmazó által ajánlott teljes fogyasztói áron is 

megvásárolhatóak a promóció időtartama alatt.  

2.) A Pontok és a kedvezményes termékek a készlet erejéig állnak rendelkezésre, amely boltonként 

eltérő lehet, azzal hogy a Szervező előzetesen megbecsülte a szükséges mennyiséget és mindent 

megtesz azért, hogy a szükséges mennyiség rendelkezésre álljon. Abban a nem várt esetben, ha a 

Pont vagy a kedvezményes termék idő előtt elfogyna a Szervező nem kötelezhető ezek pótlására, 

sem egyéb kompenzációra. A Szervezővel szemben ilyen jellegű igény nem érvényesíthető.   

 

3.) A termék kedvezményes áron történő megvásárlása kizárólag a Pontok pénztárnál történő 

beváltása útján lehetséges.  

 

4.) A Pontok mindennemű sokszorosítása, másolása, bármilyen reprodukálása TILOS.  

 

5.) A pénztáros jogosult a Pontok eredetiségét ellenőrizni és az érvénytelennek vagy nem eredetinek 

minősített Pontokat indoklás nélkül visszatartani. 

Érvénytelen a Pont, amely a 4. pont szerint reprodukált (a reprodukció gyanúja esetén is), valamint 

az eredetiség megállapítását akadályozó elváltozás esetén. 

 

6.) A pénztártól való távozást követően utólagosan Pont nem adható ki. A Pont nem használható fel 

annak megrongálódása, elázása vagy az eredetiségének megállapítását akadályozó elváltozása 

esetén. Ebben az esetben a Résztvevő semmilyen igénnyel nem élhet a Szervezővel szemben. A 

Szervező az elveszett, ellopott, megsérült, használhatatlanná, azonosíthatatlanná vált Pontot és 

Pontgyűjtő füzetet nem pótolja.   

 

7.) A beváltási határidő lejárta után a Szervező a Programban meghirdetett kedvezményes termékek 

kiadására nem kötelezhető, a vásárlói igények érvényesítésére nyitva álló határidő letelte után a 

Szervezővel szemben semmilyen igény nem érvényesíthető.    

 

8.) A Program az akciós termékkészlet erejéig, azonban legfeljebb a Pont beváltási időszak végéig, 

2022. január 15-ig tart.  Ha egy üzletben, a Programban szereplő termékek valamelyikéből 

átmeneti hiány lép fel, a Szervező mindent megtesz a készlethiány pótlására. A Szervező 

helyettesítő termék megjelölésére is jogosult, ha a fenti készlet a Program időtartama alatt 

elfogyna. A Szervező jogosult a gyártótól azonos, vagy hasonló termék a jelen promócióba történő 

bevonására. 
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9.) A Résztvevők a Pontok gyűjtésével minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan tudomásul 

veszik és elfogadják a jelen hivatalos részvételi szabályzatban foglalt valamennyi feltételt.  

 

V. Garanciális feltételek  

10.) A Program során kedvezményesen megvásárolható termékekre a törvény által előírt szavatosság 

érvényes a blokk ellenében.  Hibás termék esetén a Szervező csere lehetőséget biztosít, azonban 

nem rendeltetésszerű használat kizáró tényező. 

 

11.)  Ha az üzlet a csere időpontjában nem rendelkezik készlettel a cserélendő termékből, úgy a 

Résztvevő visszakapja a termék kedvezményes vételárát, valamint a beváltott Pontokat, 

amennyiben a Program még tart.  

12.) A termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a Szervező nem vállal 

felelősséget.  

VI. Egyéb rendelkezések  

13.) A Programba bevonásra került valamennyi termék esetén a bruttó kedvezményes és teljes 

fogyasztói ár változtatásának jogát a Szervező fenntartja. A Szervező a készlethiányból, illetve 

készletelfogyásból eredő igényekért semmilyen felelősséggel nem tartozik.  

  

14.) A Pontok készpénzre nem válthatóak.  

 

15.) Szervező fenntartja a jogot a jelen részvételi szabályzat módosítására vagy súlyos jogsértés 

észlelése esetén a teljes Program törlésére.  

 

16.) A Szervező fenntartja azt a jogot, hogy manipuláció, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a 

Programból bárkit indoklás nélkül kizárjon.  

 

17.) A Program kommunikációs anyagain látható képek csak illusztrációk az ebből adódó eltérésekért 

és a nyomdai hibákért a Szervező felelősséget nem vállal. 

 

18.) A Szervező jogosult a jelen Szabályzat feltételeit megváltoztatni a Résztvevők megfelelő és 

egyidejű tájékoztatása mellett. 

A Szervező jogosult a Programot bármikor 15 napos előzetes értesítés mellett visszavonni vagy 

meghosszabbítani. 

 

19.) A Program nem vonható össze semmilyen egyéb párhuzamosan futó akcióval.  

 

20.) A Program az EcoFamily webshopon (www.ecofamily.hu) keresztül történő vásárlásra az alábbiak 

szerint terjed ki: a webshopon keresztül vásárló személy részére az általa vásárolt termékek 

kiszállításával egyidejűleg biztosítjuk a pontgyűjtő füzetet és a vásárlása – kiszállítási díj nélkül 

számított – végösszegének megfelelő számú Pontot. Ezen Pontok is kizárólag személyesen, az 

üzletben (pénztárnál) válthatóak be.  

 

http://www.ecofamily.hu/
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21.) A Programra vonatkozó valamennyi információ, a Programban résztvevő termékek köre, üzleteink 

pontos címe és jelen akcióval kapcsolatos szabályzat elérhető a pontgyujtes.ecofamily.hu 

oldalon, valamint a Program ideje alatt további tájékoztatás kérhető az napcsillag@eofamily.hu 

e-mail címen. 

 

 

Ajka, 2021. október 15. 

 

NAPCSILLAG Kft. 
Szervező 

mailto:napcsillag@eofamily.hu

