
 

Az AGRO.bio Hungary Kft. 2022. évi „Aranykorona” 
akciójának a feltételei a következők: 
 
Minden 10 literes BactoFil A 10, BactoFil B 10, BactoFil Kalászos, BactoFil Kukorica, 
BactoFil Napraforgó, BactoFil Repce, BactoFil Szójaoltó, BactoFil Pillangós és CELL termék 
vásárlásakor egy, az alábbi képen lévő kupont kap a vásárló (annyi kupont, ahány 10 literes 
kannát vásárolt) a számlával együtt. 
 

 
 
A sorszámozott kupon bal oldalát meg kell őrizni, a jobb oldalát pedig olvashatóan kitöltve 
átadni az AGRO.bio Hungary Kft. területi képviselőjének, vagy postázni a cég szombathelyi 
irodájába, legkésőbb 2022. november 15-ig.  
 
Az akcióban 18. életévüket betöltött, személyek vehetnek részt. A részvétel feltétele 
továbbá, hogy a kupon tulajdonosa, illetve a számla címzettje időben kiegyenlítse a számlát. 
 
Év végén – november utolsó hetében – Budapesten, egy nagyszabású rendezvény 
keretében közjegyző felügyelete mellett számos értékes ajándék kerül kisorsolásra, a 
kuponok tulajdonosai között. A pontos helyszínről és időpontról a cég internetoldalán lesz 
leírás 2022. szeptember hónaptól. A kupontulajdonosok természetesen külön értesítést 
kapnak az általuk a kuponon megadott e-mail címre. A rendezvényen minden kuponnal 
rendelkező vásárló részt vehet, az is természetesen, aki akár csak 1 kuponnal rendelkezik. 
Fontos viszont, hogy a személyes részvételi szándékot legkésőbb 2022. november 15-ig 
regisztrációval jelezze. A résztvevők vállalják, hogy az eseményen hang és képfelvétel 
készül, ami később a sajtóban is megjelenhet. 
 
Azok a kupontulajdonosok, akik nem vesznek részt személyesen a sorsoláson, az interneten 
élő közvetítésben követhetik majd az eseményt. 
 
Nagyon fontos, hogy a sorszámozott kuponok bal oldali részét mindenki őrizze meg, mert az 
ajándékok sorsolásakor az ezen lévő sorszám egyezésének ellenőrzése után kerülhet a 
nyeremény átadásra.  
 
Az eseményen személyesen részt vevők – amennyiben nyertek – a nyereményt azonnal 
átvehetik. Azokat a nyerteseket, akik nincsenek jelen, azonnal hívjuk telefonon a kuponon 
megadott számon. Az ő nyereményüket – a választásuk szerint - vagy az AGRO.bio illetékes  
területi képviselője viszi el nekik az eseményt követő 3 munkanapon belül, vagy átvehetik a 
cég budapesti irodájában. Amennyiben a fődíj nyertese nem vesz részt személyesen a 
sorsoláson, a fődíjat a számára megfelelő, egyeztetett időpontban a budapesti irodában 
veheti át.  
 
Az értékes ajándékok részben az aranyhoz- részben a közelgő ünnepekhez kapcsolódnak. 
(24 karátos arannyal díszített Herendi csésze és csészealj, Bottega arany pezsgő, arany 
színű evőeszközkészlet, Swarovski kristályszobor stb.) 
 
A fődíj egy darab egy unciás aranytömb.  
 
 
 
 


