A Szabad Föld és a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. közös
akciója a Szabad Föld hetilapban
2021 májusában ismét visszatér a Spar kupon a Szabad Földbe!
A 2021. május 7-én megjelenő lapszámunkban minden olvasónk számára elérhetővé tesszük a 4x25%-os
kedvezményes kupont. 2021 júniusától azonban előfizetőink számára lesz csak elérhető.
Miért éri meg a jövőben Szabad Föld előfizetőnek lenni?
Örömmel értesítjük olvasóinkat, hogy folytatjuk Szabad Föld Előfizetői Programunkat a SPAR
Magyarország Kereskedelmi Kft.-vel együttműködve.

Szabad Föld még többet ad előfizetőinek!
Miért éri meg Szabad Föld-előfizetőnek lenni?
A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.-vel együttműködve kupon-kedvezményekben részesítjük
kizárólag előfizetőinket 2021. júniusa és decembere között, a következő táblázatban foglaltak
szerint.
Kuponok tervezett megjelenése, és típusa:

kupon megjelenése

típusa
25%-os
2021. június hónapban 1 alkalommal
kupon
25%-os
2021. július hónapban 1 alkalommal
kupon
2021. augusztus hónapban 1
25%-os
alkalommal
kupon
2021. szeptember hónapban 1
25%-os
alkalommal
kupon
2021. október hónapban 1
25%-os
alkalommal
kupon
2021. november hónapban 1
25%-os
alkalommal
kupon
2021. december hónapban 1
25%-os
alkalommal
kupon

A kuponok megjelenése, típusa és érvényességi ideje tájékoztató jellegű információ. Kérem, mindig
kövesse figyelemmel az újságban és a weboldalon is az erre vonatkozó tájékoztatást.

Maradjon előfizetőnk, hogy élvezhesse az ezzel járó előnyöket!
Az akcióban csak a Szabad Föld-előfizetők vesznek részt, a kuponokat, kedvezményeket tartalmazó
Szabad Földet csak lapunk előfizetői kapják meg. Azon olvasóink, akik nem előfizetői lapunknak,
2021 júniusától nem kapnak kedvezményre jogosító kupont. Az akció 2021. júniusában indul és
2021. december 31-ig tart. A kuponok 2021. év során összesen 7 alkalommal jelennek meg az
előfizetői példányokban. Egy lapszámban 4 db A 25%-os kedvezménykupon jelenik meg, egy
kedvezménykupon 1 db termék kedvezményes megvásárlását teszi lehetővé,. Az aktuális beváltási
határidők és a felhasználás részletei a kuponon találhatóak.
A kuponok beválthatók az érvényességi idő alatt (ezen időpont mindig a kedvezménykuponon
található meg), bármely SPAR, City SPAR és INTERSPAR üzletben. Kizárólag sérülésmentes és

eredeti kupont van módjában elfogadni a fent megjelölt üzleteknek, a kupon bármilyen sokszorosítása
szigorúan tilos! Az akció a SPAR partner, SPAR market és a SPAR express üzletekben nem érvényes!
Amennyiben kérdése van Előfizetői Programunkkal kapcsolatosan vagy szeretne előfizetni
lapunkra, ezt megteheti a 06-46-998-800-as TELEFONSZÁMON, hétköznaponként 9–15 óra
között. Az Előfizetői ÁSZF a www.szabadfold.hu/elofizeto_aszf oldalon érhető el.
A fent megjelölt üzletek vásárlóink kérésére a vásárlást megelőzően a fent megjelölt áruházak
kollégái készséggel segítenek a termék kedvezményes árának kiszámításában. 1 kedvezményre
jogosító kupon 1 db termék kedvezményes megvásárlására jogosít. Egy termékhez csak egy kupon,
egy vásárlás alkalmával maximum nyolc kupon használható fel. A SPAR partner, SPAR market,
SPAR express és a DESPAR üzletekben, illetve az online shopban nem érvényesek!
A kedvezményre jogosító kupon más akcióval vagy kedvezménnyel, valamint a Hűségkuponnal nem
vonható össze. A kupon nem használható fel valamennyi szórólapunkban/katalógusunkban szereplő
összes termékre, étolaj és kristálycukor vásárlására, a húsvéti édességekre a mennyiségi
akciós (egyet fizet – kettőt kap, több darab vásárlása esetén olcsóbb stb.), a %-os kedvezményes
matricával már leértékelt termékekre, továbbá az AKCIÓ, AJÁNLATUNK!, EXTRA AJÁNLAT!,
CSAK SUPERSHOP KÁRTYABIRTOKOSOKNAK!, MOST OLCSÓBB!, KIÁRUSÍTÁS, MEGA
árjelölővel, illetve sárga árjelölővel ellátott termékekre, valamint az elektronikus mobilegyenlegfeltöltésre, göngyölegekre, a SPAR-utalványokra, -ajándékkártyákra, az aktuális hűségakció
termékeire, kerti bútorokra és gépekre, medencékre, kerékpárokra, valamint a televíziókészülékekre
és háztartási nagygépekre (mosógépek, mosogató, hűtőszekrény, tűzhelyek). A gyűjtőkartonban is
árusított termékeknél (pl. sör, üdítő, ásványvíz) a kedvezmény nem vehető igénybe a gyűjtőkartonra.
A kiszolgálópultos és mérlegcímkével ellátott termékekből a maximálisan vásárolható mennyiség 3
kg. A kuponnal ellátott termékek után SuperShop pont nem kerül felírásra. Kizárólag sérülésmentes,
eredeti kupont áll módunkban beváltani, annak bármilyen típusú sokszorosítása tilos! A Budapest III.,
Bécsi út 154. sz. alatti Eurocenter INTERSPAR áruházban a Studio Moderna üzletrészben kapható
termékekre nem használható fel a kupon.A kuponok megjelenése, típusa és érvényességi ideje
tájékoztató jellegű információ. Kérem, mindig kövesse figyelemmel az újságban és a weboldalon is
az erre vonatkozó tájékoztatást.

Kuponok felhasználásával kapcsolatos kérdések és válaszok:

Kérdés: Hol találom meg a hozzám legközelebb eső SPAR üzletet?
A spar.hu oldalon tájékozódhat az üzletekről, irányítószám és/vagy település szerint.
http://www.spar.hu/hu_HU/uzletek.html
Kérdés: Meddig érvényesek a kuponok?
Az aktuális beváltási határidők és a felhasználás részletei minden esetben a kuponon találhatóak. A
kuponok érvényességi ideje változó.
Kérdés: Mikor lesznek a Szabad Földben a kedvezménykuponok?
Az első kupon 2021. május 7-én megjelenő lapszámban jelenik meg és minden olvasó számára
elérhető. Ezt követően havi egyszer, 2021-ben összesen 7 alkalommal, kizárólag az előfizetői
példányokban jelennek.
Kérdés: A kuponokat meddig használhatom fel?
A kuponok a megjelenést követően használhatóak fel. A pontos érvényességi idő mindig
megtalálható a kuponon és a www.szabadfold.hu oldalon.

Kérdés: A 25% kedvezménykupon összevonható más akciókkal?
Nem, a kedvezményre jogosító kupon más akcióval vagy kedvezménnyel, valamint az
INTERSPAR áruházakban érvényes Hűségkuponnal nem vonható össze. Bővebb tájékoztatás a
www.szabadfold.hu oldalon található.
Kérdés: A 25% kedvezménykupon gyűjtőkartonra is vonatkozik?
A gyűjtőkartonban is árusított termékeknél (pl. sör, üdítő, ásványvíz) a kedvezmény nem vehető
igénybe.
Kérdés: Hány kiló húst vehetek egyszerre, hogy érvényes legyen a 25%-os
kedvezménykupon?
A kiszolgálópultos és mérlegcímkével ellátott termékekből a maximálisan vásárolható mennyiség 3
kg.
Kérdés: Összegyűrődött, megsérült a kuponom, elfogadják?
Kizárólag sérülésmentes, eredeti kupont áll módunkban beváltani, annak bármilyen típusú
sokszorosítása tilos!
Kérdés: SuperShop-pontot kapok azon termékek után, ahol igénybe veszem a 25%-os
kedvezménykupont?
A kuponnal ellátott termékek után SuperShop-pont nem kerül felírásra.
Kérdés: A négy darab 25%-os kupon csak egyszerre használható fel?
Nem, külön-külön is felhasználhatóak. Nem kell egy vásárlás alkalmával felhasználni (de csak azon
az érvényességi időn belül használhatóak fel, ami a kuponon rajta van), azonban egy vásárlás
alkalmával maximum 8 db kedvezménykupon vehető igénybe.

Előfizetéssel kapcsolatos kérdések és válaszok:
Kérdés: Meddig tart a Szabad Föld Előfizetői Program?
Az akció a meghirdetés időpontjától, 2021. május 7-től és 2021. december 31-igtart.
Kérdés: Szabad Föld-előfizető vagyok, hogy kapom meg a kuponokat?
Minden hónapban egyszer, az előfizetői példányokban kerül elhelyezésre a kupon.
Kérdés: Nem fog elveszni a kuponom?
Nem, a lap szerves része, a lapból.
Kérdés: Átruházhatóak a kuponok?
Igen, átruházhatóak.
Kérdés: A kuponok érvényességéhez szükséges az előfizetést igazoló nyugta?
Nem, nem szükséges. Az áruházban a kedvezmény érvényesítéséhez csak a kuponra van szükség.
Kérdés: Szabad Föld-előfizetésem van, mikor jár a kedvezmény?
Minden Szabad Föld-előfizetőnek jár, függetlenül attól, hogy milyen periodikája van az
előfizetésének (havi, negyedéves, féléves, éves).
Kérdés: Ha most fizetek elő Szabad Földre, akkor is részt veszek az Előfizetői Programban?
Igen, 2021. május 7. és 2021. december 31. között, aki előfizetője a Szabad Földnek, részt vesz a
programban.

