
Pontgyűjtő promóció 

 

Ajánlatunk kizárólag kiskereskedelmi egységeket üzemeltető gazdasági társaságoknak szól, amelyek az alábbi 

feltételeknek megfelelnek. 

 

Rendeljen üzlete számára bármilyen Vénusz sütő- vagy kenőmargarint és meghatározott mennyiségű rendelései 

után pontokat megtestesítő matricákat kap (1 matrica = 1 pont). A matricákat területi képviselő kollégáinktól veheti 

át a rendelés megtörténtének igazolása után. A rendelés megvalósulása számlával vagy szállítólevéllel 

igazolható. A képviselőink kizárólag a bolt által igazolt rendelések után kötelesek matricát kiadni. Az összegyűjtött 

Vénusz pontok a promóció időtartama alatt különböző pontértékű ajándékokra válthatóak be.  

 

Ajándékok:  

 

Ajándék megnevezése Pontérték 

Tefal Fresch Kitchen almaszeletelő 8 

Tefal Bienvenue 5db-os konyhai eszköz szett 15 

Egér + egérpad szettben 20 

Tefal Intuition nyeles lábas 30 

Tefal Vitapress gyümölcscentrifuga 40 

Powerbank 50 

Tefal Masterchop XL aprítógép 60 

Tefal Intuition lábas 24cm + Tefal Extra serpenyő + Tefal Extra wok szettben 110 

Tefal Snack Time 3 in 1 szendvicssütő 140 

Szarvasi SZV-618 eszpresszó kávéfőző 160 

JBL Flip 3 Bluetooth hangszóró fekete 220 

Samsung Galaxy T280 A7 tablet fekete 280 
 

Az ajándékok a készlet erejéig elérhetőek! 

 

A Vénusz hűség promócióban részt vehet minden, a következő magyarországi beszerzési társulások 

valamelyikéhez tartozó élelmiszerüzlet: CBA, Príma, Coop, Reál, Privát, Privát Max. 

 

A promócióban való részvételi szándékát a venuszhusegpontok@venusz.hu elérhetőségen jelezheti területi 

képviselő kollégáink részére. 

 

A promócióban résztvevő termékek:  

 

• Vénusz Cardio 60% 200 g 

• Vénusz Immuno 60% 400 g 

• Vénusz Omega DHA kenőmargarin 400g 

• Vénusz Omega 3&6 60% 400 g 

• Vénusz Multivitamin 40% 450 g 

• Vénusz Élelmirost-forrás 32% 450 g 

• Vénusz Natúr 60% 450 g 



• Vénusz Sós 32% 450 g 

• Vénusz Jódozott Sóval 60% 450 g 

• Vénusz Vajízű 32% 450 g 

• Vénusz Sütőmargarin 70% 250 g 

• Vénusz Vajízű Sütőmargarin 80% 250 g 

• Vénusz Vaníliaízű Sütőmargarin 80% 250 g 

• Vénusz Valódi Vajjal 60% 400 g 

• Vénusz Valódi Vajjal sütéshez 76% 250 g 

 

Minden, a fenti termékekből megrendelt karton után 1 pontot érő hűségmatrica adható. A matrica csak egész 

karton termék rendelése után adható és egy rendelésen kell szerepelnie az egész karton terméknek. 

 

Promóció időtartama: 2018.03.05-2018.11.16 

A promóció lejártát követően pontgyűjtés és beváltás már nem lehetséges. 

 

Pontbeváltás kezdete: 2018. április 7.  

 

A pontok beváltásának további feltétele, hogy a beváltó élelmiszerüzlet a beváltás napjáig maradéktalanul 

és folyamatosan teljesítse valamennyi esetleges bolti tartási, készleten tartási, választéktartási és más 

hasonló kötelezettségét, ideértve a franchiseba adó által kötött megállapodásokból eredően az üzletre 

kötelezően alkalmazandó ilyen kötelezettségeket is. Ezen kötelezettség betartását a Bunge Zrt. saját 

hatáskörében ellenőrzi és az erre alapozott esetleges kizárás megállapítása a saját diszkrecionális 

jogköre, amelyre vonatkozóan reklamációt nem fogad el.  

 

Az egyes ajándékok a megfelelő mennyiségű pontérték összegyűjtése után a területi képviselőinktől vehetőek át. 

Beváltási szándékukat legkésőbb a promóció végéig tudják jelezni személyesen területi képviselő kollégáinknak 

vagy a venuszhusegpontok@venusz.hu email címen az igényelt ajándék megjelölésével, ezt követően beváltási 

szándékról szóló értesítést nem áll módunkban elfogadni. 

 

A matricák készpénzre nem válthatóak és az ajándékok önmagukban nem vásárolhatóak meg. Elvesztett 

pontgyűjtő füzetet pótolni nem lehet, a Bunge Zrt. ilyen esetben még számlák bemutatása ellenében sem ad 

újabb matricákat. 

A Bunge Zrt. fenntartja a változtatás jogát a promóció vonatkozásában, ideértve különösen a promóció 

időtartamát, a promócióban résztvevő termékeket és a promócióban megszerezhető ajándékokat. A Bunge Zrt. 

ennek keretében jogosult a promóciót bármikor, 30 napra egyoldalúan megszüntetni, melyről honlapján értesíti a 

résztvevőket. Az esetleges változásokról így a promóció megszűnéséről a résztvevők kötelesek a 

www.venusz.hu honlapon tájékozódni. A tájékozódás elmulasztása esetén a résztvevők a Bunge Zrt-vel szemben 

semmilyen igénnyel nem élhetnek, ezzel kapcsolatban a Bunge Zrt. minden felelősségét kizárja. Ha a 

promócióval kapcsolatban kérdése, észrevétele lenne, keresse fel területi képviselő kollégáink valamelyikét, 

illetve jelezze felénk a venuszhusegpontok@venusz.hu email címre. 


