
A FrieslandCampina Hungária Zrt. „Legyen tiéd az HBO GO előfizetés  
a limitált kiadású Milli kávékkal!” elnevezésű promóciójának  

Promóciós Szabályzata 
 
 
1. A FrieslandCampina Hungária Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 33., cégjegyzékszám: 
01-10-047784; adószám: 12876992-2-44; továbbiakban: Szervező) „Legyen tiéd az HBO GO 
előfizetés a limitált kiadású Milli kávékkal!” elnevezéssel promóciót szervez (továbbiakban: 
Promóció), amelynek szabályait a jelen Promóciós Szabályzatban (továbbiakban: Promóciós 
Szabályzat) határozza meg. Szervező a Promóciót és annak minden feltételét – így a jelen 
Promóciós Szabályzatot is a www.milli.hu/promocio weboldalon (továbbiakban: Weboldal) 
teszi közzé.  
 
2. Általános szabályok  
 
2.1. A Promóció 2021. augusztus 3. napja 00:00 óra és 2021. augusztus 31. napja 24:00 óra 
között (továbbiakban: Promóciós Időszak (4. pont)) a készlet erejéig vagy visszavonásig tart. 
A Promóció minden magyarországi Shell töltőállomáson (továbbiakban: Töltőállomás) 
nyitvatartási időben érhető el a Promóciós Időszak alatt.  
 
3. A Promócióban történő részvétel feltételei, a Kuponok kiadása  
 
3.1. A Promócióban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes, magyarországi 
tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy (továbbiakban: Vásárló), aki a Promóciós 
Időszak alatt bármely Töltőállomáson legalább 2 db szabadon választott terméket vásárol a 250 
ml-es Milli Caffé Latte kávés tejkészítményből vagy a Milli Double Shot Espresso kávés 
tejkészítményből vagy a Milli Caramel Latte karamella ízesítésű tejkészítményből vagy a 300 
ml-es Milli Jegeskávéból (továbbiakban: Kávé) és fizetés után a Töltőállomás pénztáránál 
átveszi a jelen Promóciós Szabályzat 1. számú mellékletében szereplő minta szerinti 
kedvezmény kupont (továbbiakban: Kupon). A Promócióban való részvétel feltétele, hogy 
Vásárló az elmúlt 12 hónapban nem használt fel előfizetésre fordítható HBO GO vouchert 
magyarországi tartózkodási helyén, továbbá jelenleg nem rendelkezik HBO GO előfizetéssel. 
 
3.2. A Vásárló legalább 2 db 250 ml-es Milli Caffé Latte kávés tejkészítmény vagy 250 ml-es 
Milli Double Shot Espresso kávés tejkészítmény vagy 250 ml-es Milli Caramel Latte karamella 
ízesítésű tejkészítmény vagy 300 ml-es Milli Jegeskávé vásárlása esetén 1 (egy) darab Kupon 
átvételére jogosult a Töltőállomás kasszájánál.  
 
3.3. A Promócióban résztvevő kávék választéka, készlete Töltőállomásonként eltérő lehet, ezért 
a Vásárló a Kávé vásárlása előtt köteles az adott Töltőállomás kínálatáról, készletéről 
érdeklődni, utólag ennek elmulasztása esetén kötelezettségek keletkezése vagy előnyök 
szerzése végett nem hivatkozhat.  
 
Az egyes Töltőállomásokon átadható Kuponok mennyiségét a Szervező saját belátása szerint 
határozza meg a Töltőállomások forgalmi adatai alapján, mely a Szervező üzleti titkát képezi, 
tehát a Szervező nem köteles felvilágosítást adni a Vásárlók számára arról, hogy adott 
Töltőállomáson (még) hány db ajándék lelhető fel, illetve a Promóció során összesen hány db 
ajándék lelhető fel az adott Töltőállomáson. Figyelemmel arra, hogy adott Töltőállomáson a 
Promóció a készlet erejéig tart, a Szervező nem köteles gondoskodni a Kuponok pótlásáról, 
amennyiben a készlet adott Töltőállomáson kimerült, valamint nem köteles a Kuponok helyébe 



lépő egyéb ajándékot, kedvezményt, terméket, készpénzt vagy bármilyen egyéb előnyt stb. 
biztosítani azoknak a Vásárlóknak, akik számára a Kupon azért nem volt átadható, mivel az 
ajándékkészlet adott Töltőállomáson kimerült. 
 
3.4. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Promócióban való részvételére a jelen Promóciós 
Szabályzat rendelkezései vonatkoznak. A Vásárló elfogadja, hogy a jelen Promóciós 
Szabályzat elérhető a Weboldalon, rendelkezéseiről köteles tájékozódni, ennek elmulasztására 
kötelezettségek keletkezése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. A Vásárló a Kupon 
átvételével, illetve az azon szereplő kód (továbbiakban: Promóciós Kód vagy Kód) jelen 
Promóciós Szabályzat 6.1. pontjában részletezett weboldalon történő feltöltésével a jelen 
Promóciós Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el és egyben 
megerősíti, hogy a jelen Promóciós Szabályzat feltételeinek megfelel.  
 
3.5. A Vásárló egy vásárlási tranzakcióban 2 db mennyiséget meghaladó Kávé vásárlása esetén 
is csak egy Kupont kaphat és kerülhet kiadásra (ld. 3.2. pont).  
 
4. Promóciós Időszak  
 
4.1. Promóciós Időszak: 2021. augusztus 3. napja 00:00 óra és 2021. augusztus 31. napja 24:00 
óra között az adott Töltőállomás Kávé készletének erejéig, vagy visszavonásig, valamint 
bizonyos esetekben a Kupon készletének erejéig tart.  
 
4.2. Kupon Beváltási Időszak: 2021. augusztus 3. napja 00:00 óra és 2021. szeptember 15. 
napja 24:00 óra között az alábbiakban meghatározott HBO GO termékek készletének erejéig, 
vagy visszavonásig tart.  
 
5. A Kupon és kiadása  
 
5.1. A Kupon mintáját jelen Promóciós Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. A Kupon 
fehér színű, két oldalas, szöveget és vonalkód alatt elhelyezett 16 jegyű, számokból álló egyedi 
Promóciós Kódot tartalmazó, téglalap alakú, előre kinyomtatott papírszelvény. (A Promóciós 
Kód mintája: 1758581671324042).  
 
5.2. Kupon kiadására a Töltőállomásokon a Promóciós Időszak alatt kerül sor a Töltőállomások 
Kávé készletének, valamint bizonyos esetekben a Kupon készletének erejéig, jelen Promóciós 
Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően.  
 
5.3. Amennyiben a Vásárló technikai okból kifolyólag nem kapott Kupont, kizárólag a 
tranzakció napján a Vásárló részére a Kupon kiadásra kerül, amennyiben arra való jogosultságát 
a Töltőállomás felé a vásárlást igazoló blokk eredeti példányának bemutatásával igazolja. 
 
5.4. A Kupon a weboldalon történő feltöltésig átruházható harmadik személyre.  
 
6. Kupon felhasználása 
 
6.1. A Vásárló a https://hbogo.hu/ weboldalon található Regisztráció menüpont alatt, a 
Regisztráció opciót választva, majd a Voucher hozzáadása gombra kattintva használhatja fel a 
Kuponon található, vonalkód alatt elhelyezett Promóciós Kódot és juthat hozzá az alábbi 6.4. 
pontban meghatározott 1 hónapos ingyenes HBO GO előfizetéshez (továbbiakban: HBO GO 
előfizetés) a készlet erejéig, a Kupon Beváltási Időszak alatt.  



 
6.2. A https://hbogo.hu/ weboldalt a HBO Europe s.r.o. (székhelye Jankovcova 1037/49, Prága 
7, irányítószám: 170 00) (a továbbiakban: Szolgáltató) működteti.  
 
6.3. A Kupon, illetve a Promóciós Kód illetéktelen személyek általi megszerzéséért és 
weboldalon történő felhasználásáért a Szervező és a Szolgáltató felelősséget nem vállal. 
Beváltáskor a Promóciós Kódot a Szolgáltató érvényteleníti, így a későbbiekben az már nem 
használható fel. Az elveszett, eltulajdonított Kuponokért sem a Szervezőt, sem a Szolgáltatót 
nem terheli felelősség, azok pótlására nincs lehetőség.  
 
6.4. A Promócióban elérhető HBO GO előfizetés  
 
6.4.1. A https://hbogo.hu/ weboldalon a Kupon Beváltási Időszak alatt az alábbi HBO GO 
előfizetés érhető el.  
 

Termék pontos 
megnevezése 

Bruttó fogyasztói ára 
(HUF)/db 

Promóciós Kódok 

1 hónapos HBO GO 
előfizetés 

1890,- 1 db Promóciós Kóddal 

 
6.4.2. Az HBO GO előfizetés kizárólag 1 darab Promóciós Kód feltöltését követően érhető el a 
https://hbogo.hu/ weboldalon, a készlet erejéig, a Kupon Beváltási Időszak alatt, amelyről 
további részletek a Weboldal Általános Szerződési Feltételeiben érhetőek el. Az HBO GO 
előfizetés megrendelése előtt tájékozódjon a https://hbogo.hu/ weboldalon az HBO GO 
szolgáltatás részletes leírásáról.  
 
6.5. Szervező fenntartja a jogot, hogy az HBO GO előfizetés termék helyett más helyettesítő 
termékeket biztosítson akár a Szolgáltatón keresztül, akár más 3. személyen keresztül a 
Promócióban, amennyiben azok teljesítésére valamilyen okból – akár átmenetileg vagy 
véglegesen – a https://hbogo.hu/ weboldal nem képes.  
 
7. A Promóciós Kód feltöltése a https://hbogo.hu/ weboldalon 
 
7.1. A Promóciós Kódot a Vásárló a Weboldalon a Kuponon feltüntetett formátumban, karakter 
helyesen, online töltheti fel a Kupon Beváltási Időszak alatt. A Promóciós Kód manuálisan, 
beírással tölthető fel. A Kupon annak sikeres feltöltése után harmadik személyre már nem 
átruházható. A Promóció Kód feltöltéséről részletes leírás a https://hbogo.hu/ weboldal 
felületén található.  
 
7.2. A https://hbogo.hu/ weboldalon a Promóciós Kód feltöltéséhez a Vásárlónak regisztrálnia 
kell, amelyet megtehet a weboldalon végrehajtott regisztrációval, melyhez nevet, email címet 
és jelszót kell megadnia.  
 
7.3. A Szolgáltató a Promóciós Kód sikeres feltöltéséről visszaigazolást küld a Vásárló részére 
a weboldal felületén megjelenő online üzenetben (felugró ablakban).  
 
7.4. Egy Promóciós Kód egyszer tölthető fel a weboldalon. Másodszori feltöltés esetén a 
Szolgáltató érvénytelen kódként kezeli a másodszor feltöltött Promóciós Kódot, és erről a 
tényről a weboldal felületén online üzenetben ad visszajelzést a Vásárló részére.  
 



7.5. A weboldalon vásárlónként legfeljebb 1 db Promóciós Kód felhasználása lehetséges.  
 
7.6. A Kupon Beváltási Időszak előtt és annak lejártát (azaz 2021. szeptember 15. napjának 
24.00 óráját) követően feltöltött Promóciós Kódok érvénytelenek. Hamisított vagy bárhogyan 
manipulált, nem a Szervező által kibocsátott Kuponok, valamint Promóciós Kódok 
érvénytelenek és nem vehetnek részt a Promócióban; amennyiben a Szervező és/vagy a 
Szolgáltató ilyet észlel, az adott Vásárló a Weboldalról és a teljes Promócióból kizárásra 
kerülhet.  
 
8. Az HBO GO előfizetés kuponnal történő megszerzése a https://hbogo.hu/ weboldalon, 
felelősség a Termékekért és a Weboldalért  
 
8.1. A Vásárlónak az HBO GO előfizetés kuponnal történő megszerzéséhez annak 
megrendelésekor meg kell adnia a következő adatait: vezetéknév, utónév, e-mail cím, jelszó. A 
fenti kötelező adatok megadása hiányában a Vásárló HBO GO előfizetést a weboldalon 
keresztül nem tud kuponnal megszerezni.  
 
8.2. A weboldalon keresztül igénybe vett HBO GO előfizetés vonatkozásában az adásvételi 
szerződés a Szolgáltató és a Vásárló között jön létre. E jogviszony bármely megsértése esetén 
a Vásárló ebből eredő jogait kizárólag a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti. A Szolgáltatót 
terheli szavatosság és jótállás az HBO GO termékekért. Az HBO GO termékkel kapcsolatos 
fogyasztói jogok kizárólag a Szolgáltatóval szemben gyakorolhatóak. Amennyiben az HBO 
GO termék használata során a Vásárlót bármilyen kár érné, úgy kárigényét kizárólag a 
Szolgáltatóval szemben érvényesítheti. A Szervező ezzel kapcsolatos valamennyi felelősségét 
kizárja, melyet Vásárló elfogad és tudomásul vesz. A Szervező ügyfélszolgálatára érkező, az 
HBO GO termékkel kapcsolatos szavatossági, jótállási vagy egyéb igénybejelentéseket a 
Szervező a Szolgáltató részére továbbítja és a panaszokat a Szolgáltató válaszolja meg. A 
Szolgáltató elérhetőségei a  https://hbogo.hu/ weboldalon találhatóak.  
 
8.3. A Szervező nem vállal felelősséget a Szolgáltató és az általa üzemeltetett weboldal 
folyamatos, valamint hiba- és vírusoktól mentes működéséért, ezzel kapcsolatos minden 
felelősségét kizárja. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a weboldal látogatásával, használatával 
kapcsolatos adatátvitel bármely hibájából, elvesztéséből vagy működésképtelenségéből eredő 
kárért, továbbá az adataihoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, vagy 
nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett vagy azzal 
kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért a Szervezőt semmilyen felelősség nem 
terheli. A Szervező a weboldal tartalmáért, illetve az ott megjelenő tartalmakért semmilyen 
felelősséget nem vállal.  
 
9. Szervező jogai  
 
9.1. A Vásárló a Promócióban való részvétel során a jelen Promóciós Szabályzatban foglaltak 
bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartozik. 
A Szervező a Promócióból kizárhatja azt a Vásárlót, aki jelen Promóciós Szabályzatot 
megszegi.  
 
9.2. A Szervező nem felel, és kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt, amelyek a Promóció 
esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Promóció során bekövetkezett 
késésekből ered vagy ahhoz kapcsolódik, ide nem értve a szándékosan okozott károkért való 



felelősséget. A Promócióval kapcsolatos panaszok tekintetében a Szervező a www.milli.hu 
weboldalon megtalálható Panaszkezelési Szabályzata szerint jár el.  
 
9.3. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóciót bármikor szüneteltesse, megszüntesse 
vagy visszavonja, továbbá, hogy a Promóció feltételeit a vásárlók Weboldalon történő 
tájékoztatása mellett bármikor megváltoztassa. Utóbbi esetben a jelen szabályzat esetleges 
módosításai a Weboldalon történő közzétételt követően lebonyolított vásárlásokra 
alkalmazhatók. 
 
10. A Promóciós Szabályzat kihelyezése  
 
10.1. Jelen Promóciós Szabályzatot a Szervező a Weboldalán (www.milli.hu/promocio) teszi 
elérhetővé. 
 
 
  



1. számú melléklet 
Az előre kinyomtatott Kupon mintája 

 
Előoldal: 
 

 
 
Hátoldal:  
 

 


