„Donor felmérési tájékoztató és szabályzat”
Emag utalvány kampány kiegészítő dokumentum
2022. július 20-tól az utalvány készlet erejéig
Jelen tájékoztató csak kiegészítő dokumentumként funkcionál, az alap kiegészítő szabályzat
„Donorfelmérési és tájékoztató KIEGÉSZÍTŐ szabályzat.” minden egyéb változatlansága mellett.

1. A Felmérés rövid leírása:
A CSL Plasma Kft. a felmérésben résztvevő és a felmérési kérdőívet hiánytalanul kitöltő és a CSL Plasma
Kft.-nek visszajuttató donornak az első sikeres, plazma donációra való alkalmasságát alátámasztó
szerológiai vizsgálata (akár vérmintából, akár adományozott plazmából történt) utáni első donációját
követő kérdőív leadása után, a kiegészítő szabályzatban meghirdetett 16.000,- Ft értékű utalvány
mellett egyszeri 1 db 3.000 Ft értékű Emag vásárlási utalványt ad.

2. A Felmérés időtartama
2022. július 20-tól az utalvány készlet erejéig (100 db/ centrum)
Egyéb rendelkezések: a CSL Plasma Kft. a Felmérést bármikor indoklás nélkül felfüggesztheti vagy
visszavonhatja.

3. Részvételi feltételek és a Felmérés menete
A 3.000 Ft-os Emag vásárlási utalványra és a 16.000 Ft értékű vásárlási utalvány juttatásra az a
Résztvevő jogosult, aki az adott donációjától független elégedettségi vagy igényfelmérési
Felmérésekhez kapcsolódó, plazma donációra való alkalmasságát alátámasztó szerológiai vizsgálata
(akár vérmintából, akár adományozott plazmából történt) utáni első donációját követő kérdőívet
hiánytalanul kitölti, és azt leadja a CSL Plasma centrumban.

4. A promócióban résztvevő CSL Plasma centrumok:
• CSL Plasma Miskolc – 3525 Miskolc, Széchenyi István út 35.
• CSL Plasma Nyíregyháza – 4400 Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1.
• CSL Plasma Debrecen – 4029 Debrecen, Csapó utca 42.

5. Felelősségkorlátozás
A CSL Plasma nem vállal felelősséget a kérések vagy jelentkezések elvesztéséért, késedelméért,
eltulajdonításáért, hiányosságáért.
A Szervező és a Lebonyolító az elveszett, megrongálódott vagy megsemmisült utalvány cseréjére,
pótlására vagy más helyettesítő ajándék biztosítására nem köteles.

A Résztvevő köteles együttműködni a CSL Plasmával annak érdekében, hogy a Promóciós ajándék
átadására a megfelelő időben sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Résztvevő
nem tesz eleget vagy az ehhez szükséges adatokat nem adja meg, hibásan vagy hiányosan adja meg és
így a Promóciós ajándék időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a CSL Plasma
felelőssége nem állapítható meg.
Budapest, 2022. július 20.
CSL Plasma Kft.

