Magyar Termék őszi #veddahazait nyereményjáték
játékszabályzat és adatvédelmi tájékoztató
A jelen játékszabályzatban és adatvédelmi tájékoztatóban (a továbbiakban együtt: Szabályzat)
meghatározott „#veddahazait” nyereményjáték (továbbiakban: Nyereményjáték/Játék)
szervezői (továbbiakban együttesen: Szervezők):
a Ceres Sütőipari ZRt. (székhelye: 9027 Győr, Reptéri út 1., cégjegyzékszáma: 08-10-001793,
adószáma: 13597821-2-08, képviseletében eljár: Mikos István és Ambrus Piroska Nóra);
a Detki Keksz Édesipari Kft. (székhelye: 3273 Halmajugra, Kossuth u. 178.,
cégjegyzékszáma: 10-09-020783, adószáma: 11160500-2-10, képviseletében eljár: Koósa
Péter);
a Gyulahús Kft. (székhelye: 5700 Gyula, Munkácsy Mihály u. 7-9., cégjegyzékszáma: 04-09012216, adószáma: 24229342-2-04, képviseletében eljár: Daka Zsolt);
a HEINEKEN Hungária Sörgyárak Zrt. (székhelye: 9400 Sopron, Vándor Sándor u. 1.,
cégjegyzékszáma: 08-10-001541/250, adószáma: 11120281-2-08, képviseletében eljár: Balogh
Barbara és Alena Mazanikova);
a Herbária Zrt. (székhelye: 1135 Budapest, Csata utca 27., cégjegyzékszáma: 01-10-042109,
adószáma: 10815678-2-41, képviseletében eljár: Rádi Balázs);
a Nébar Kft. (székhelye: 6500 Baja, Szegedi út 121., cégjegyzékszáma: 03-09-103535,
adószáma: 11371250-2-03, képviseletében eljár: Tóth András);
az NT Élelmiszertermelő és Kereskedelmi Kft. (székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza VIII.
kerület 04/94 hrsz., cégjegyzékszáma: 0309111928, adószáma: 13351289-2-03, képviseletében
eljár: Milan Kuncir és Papula László);
a Sofidel Hungary Kft. (székhelye: 2541 Lábatlan, Rákóczi Ferenc út 159., cégjegyzékszáma:
11-09-024281, adószáma: 25487293-2-11, képviseletében eljár: Carlo Ferrero);
a Szerencsi Bonbon Kft. (székhelye: 3900 Szerencs, Gyár út 22., cégjegyzékszáma: 05-09004737, adószáma: 11387303-2-05, képviseletében eljár: Dr. Takács István);
az URBAN Édesipari Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 6. II. em.,
cégjegyzékszáma: 12-09-009627, adószáma: 25721971-2-41, képviseletében eljár: Major
Varga Éva);
A „MAGYAR TERMÉK” Nonprofit Kft. (székhely: 2541, Lábatlan, Rákóczi Ferenc út 105.
Cg.: 11-09-016954, képviseli: Benedek Eszter Katalin ügyvezető; továbbiakban: Magyar
Termék), mint adatkezelő közreműködik a Nyereményjáték lebonyolításában.
A szervezés során a Tricky Communications Kft. (székhely: 1111 Budapest, Bercsényi u. 12.,
Cg. 01-09-986422, képviseli: Máté-Csóti Janka és Kuritár Csaba József önálló cégjegyzésre
jogosult ügyvezetők), mint adatfeldolgozó közreműködik a Nyereményjáték lebonyolításában.
A Magyar Termék és a Tricky Communications Kft. a továbbiakban együttesen: Lebonyolítók.
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JÁTÉKSZABÁLYZAT
I. Részvételi feltételek
A Nyereményjátékban alkoholos italok is részt vesznek, ezért a weboldalt kizárólag 18.
életévüket betöltött személyek látogathatják!
A Nyereményjátékban azon természetes személyek vehetnek részt, akik betöltötték 18.
életévüket a jelen Szabályzat elfogadásával regisztrálnak a Nyereményjáték weboldalán és
megfelelnek az abban foglalt követelményeknek.
A Nyereményjáték weboldala a www.veddahazait.amagyartermek.hu weboldal.
Amennyiben a Felhasználó korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, úgy a
Nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult.
A játékban nem vesznek részt azok a személyek, akik a regisztráció során az adataikat hibásan
vagy nem adták meg.
A Nyereményjátékban résztvevőnek lehetősége van barátját/barátait meghívni úgy, hogy a
résztvevő a saját üzenetküldő rendszeréből tud neki meghívót küldeni, a meghívó szövegének
bemásolásával, illetve szerkesztésével. Ha és amennyiben a résztvevő ily módon meghívja
barátját vagy barátait az a nyeremény megnyerésének esélyeit nem növeli.
A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervezők és Lebonyolítók alkalmazottai, valamint
ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.
A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.
II. Határidők
A Felhasználó felelőssége, hogy a weboldalt, valamint az általa a regisztráláskor megadott email címre beérkező üzeneteket és az eredményhirdetéssel kapcsolatos értesítéseket kellő
időben figyelemmel kísérje.
A Szervezők és a Lebonyolítók nem vállalnak felelősséget a Felhasználó mulasztásából eredő
következményekért, így különösen nem biztosítanak meghosszabbított határidőt a Felhasználók
részére.
III. Nyereményjáték időtartama
A Nyereményjáték 2021. augusztus 11. 00:00 órakor kezdődik és 2022. január 05. 24:00 órakor
zárul. A Felhasználóknak ezen időszak alatt van lehetőségük arra, hogy regisztráljanak a
Nyereményjátékban.
IV. A Nyereményjáték menete
A Felhasználók a www.veddahazait.amagyartermek.hu weboldalon nevük és e-mail címük
megadásával regisztrálhatják magukat a Nyereményjátékba.
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1. A Felhasználóknak vásárolnia kell 2021. augusztus 11. és 2022. január 05. között legalább 1
db promócióban részt vevő védjegyes terméket (továbbiakban: Védjegyes termék).
2. Felhasználóknak regisztrálnia kell a www.veddahazait.amagyartermek.hu oldalon, majd
feltöltenie a vásárlást igazoló blokk AP kódját / a vásárláskor kapott számla sorszámát / a
Kifli.hu rendelésszámát, valamint a vásárlás dátumát és időpontját az instrukciókat követve a
promóció ideje alatt. A Felhasználóknak a vásárlást igazoló blokkot vagy számlát minden
esetben meg kell őrizniük a nyereményjáték végéig.
A Herbária Zrt. szaküzlethálózatában vásárolt, promócióban részt vevő védjegyes termék
vásárlását igazoló gyűjtő blokk csak a hátuljára nyomtatott szaküzleti pecséttel és boltvezetői
aláírással tekinthetők érvényesnek. A Felhasználók ezzel pályázhatnak és nyerhetnek.
3. A Nyereményjátékban való regisztrációt követően van lehetősége a Felhasználónak, hogy 1
db Védjegyes termék vásárlását igazoló blokk AP kódjának / a vásárláskor kapott számla
sorszámának / a Kifli.hu rendelésszámnak feltöltésével részt vegyen a nyereménysorsoláson. A
Felhasználó már egyetlen megvásárolt promóciós termékkel megnyerheti a napi, a heti,
valamint a közösségi nyeremények egyikét.
4. A közösségi nyeremények 20 000 megvásárolt Magyar Termékenként extra
nyereményekként érhetők el. Ehhez a játékosoknak közösen (tehát nem egyénileg) kell elérniük
megadott mennyiségű termékvásárlást.
20 000 megvásárolt termék után kisorsolunk egy Electrolux kézi/morzsaporszívót.
40 000 megvásárolt termék után kisorsolunk egy Xiaomi Mi Air légtisztító berendezést.
60 000 megvásárolt termék után kisorsolunk egy Bosch mosogatógépet.
5. A dinamikusan növekvő közösségi számláló a Nyereményjáték minden oldalán
megtalálható, ami minden Felhasználó számára követhető bejelentkezéstől függetlenül. A
számláló azt is mutatja, hogy melyik, a 4. pontban említett nyereménysávban járnak éppen a
Felhasználók. Amennyiben a közösség együtt eléri az adott mennyiséget, a következő héten (a
heti sorsoláson, azaz pénteken) sorsolódik ki az adott szintű közösségi nyeremény.
6. Amennyiben a Felhasználó a promócióban részt vevő gyártó (legalább 4 gyártó) 1-1
Védjegyes termékét megvásárolja, és feltölti ezen termékének vásárlását igazoló blokkjainak
AP kódját / a vásárláskor kapott számláinak sorszámát / a Kifli.hu rendelésszámát, indul a
Nyereményjáték 1.000.000 forintos fődíj sorsolásán.
7. Továbbá a Felhasználó bármely 10 db Védjegyes termék megvásárlásával, és feltöltésével,
valamint a vásárlását igazoló blokkjainak AP kódját / a vásárláskor kapott számláinak
sorszámát / a Kifli.hu rendelésszámát megadva részt vesz a Sony PlayStation 5 különdíj
sorsolásán.
A promócióban az alábbi 10 Gyártó vesz részt különböző időszakokban (továbbiakban
együttesen: Gyártók):
1. Ceres Sütőipari ZRt. (részvétel: 2021.08.11.-2022.01.05.)
2. Detki Keksz Édesipari Kft. (részvétel: 2021.08.11.-2022.01.05.)
3. Gyulahús Kft. (részvétel: 2021.10.13.-2022.01.05.)
4. HEINEKEN Hungária Sörgyárak Zrt. (részvétel: 2021.08.11.-2022.01.05.)
5. Herbária Zrt. (részvétel: 2021.10.13.-2022.01.05.)
6. Nébar Kft. (részvétel: 2021.08.11.-2022.01.05.)
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7. NT Élelmiszertermelő és Kereskedelmi Kft. (részvétel: 2021.08.11.- 2021.11.03.)
8. Sofidel Hungary Kft. (részvétel: 2021.08.11.-2022.01.05.)
9. Szerencsi Bonbon Kft. (részvétel: 2021.10.13.-2022.01.05.)
10. URBAN Édesipari Kft. (részvétel: 2021.08.11.- 2021.11.03.)
A Gyártók többféle márka alá tartozó termékkel vehetnek részt a promócióban. A promóciós
termékek és márkák listáját gyártónkénti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
A Gyártók 3 különböző időszakban vesznek részt, a vásárlást igazoló blokkot vagy számlát az
időszak végét követően is fel lehet tölteni, amennyiben az adott Gyártó promóciós időszaka
alatt kerültek a rajta lévő termékek megvásárlásra. Ezekkel ugyanúgy jogosult a Játékos a napi,
heti és közösségi nyereményekre, valamint a fődíjra és különdíjra.
8. Minél több terméket vásárol a Felhasználó, annál nagyobb eséllyel indul a napi, a heti és a
közösségi nyereményekért, valamint a fődíj és különdíj sorsolásán is.
9. Azt, hogy hány terméket töltött már fel, azt a Felhasználó a felületre bejelentkezve, saját
Profiloldalára kattintva nézheti meg a „Feltöltött termékeim” számláló mellett.
A Felhasználó bármikor tájékozódhat a Nyereményjáték részleteiről a Nyereményjáték
weboldalán található Játékszabályzat által és a GYIK, azaz Gyakran ismételt kérdések aloldalra
kattintva.
A Nyereményjátékban nem regisztrálhat az eredeti Felhasználó helyett vagy nevében más
személy.
Az internetes oldal megnyitása adatforgalommal járhat, amelynek esetleges költsége a
Felhasználót terheli és a költség mértéke függhet a Felhasználó internetszolgáltatójától, a
szolgáltatás díjcsomagjától és annak konstrukciójától.
V. Nyeremények, sorsolás
A nyeremények sorsolását a Lebonyolítók számítógépes algoritmus segítségével
véletlenszerűen végzik. A Nyereményjátékban a Lebonyolítók megfelelő számú, így minden
nyereményre egy nyertest sorsolnak ki. A nyertesnek kisorsolt Felhasználó jogosult a
nyereményt átvenni, amennyiben a kiküldött e-mailben szereplő 72 órán belül visszajelez a
Lebonyolítóknak és elküldi a kért adatokat a hitelesítéshez. Ha a nyertes az eredményhirdetéstől
számított 72 órán belül nem jelentkezik, a nyereményének jogát elveszti, és a nyeremény újra
kisorsolásra kerül.
A Nyereményjáték nyereményeit a Lebonyolítók annak időtartama alatt, valamint annak
időtartama után, 2022. január 7. napjáig sorsolják ki. A Lebonyolítók minden esetben e-mailben
értesítik a nyerteseket.
A Nyereményjátékban annak időtartama alatt a Felhasználók az alábbi nyereményekre tehetnek
szert:
•
•
•

Összesen: 173 db nyeremény (147 napi, 21 heti, 3 közösségi nyeremény, 1 különdíj, 1
fődíj)
Fődíj: 1 x 1.000.000 Ft
Fődíj sorsolása: 2022. január 07.
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•
•
•

•

•

Különdíj: 1 db Sony PlayStation 5 játékkonzol
Különdíj sorsolása: 2022. január 07.
Közösségi nyeremények:
o 20 000 TERMÉKTŐL – 1 db Electrolux kézi/morzsaporszívó
o 40 000 TERMÉKTŐL – 1 db Xiaomi Mi Air légtisztító berendezés
o 60 000 TERMÉKTŐL – 1 db Bosch mosogatógép
Heti nyeremények:
o 5 db Sencor konyhai robotgép
o 5 db LG televízió
o 5 db Xiaomi robotporszívó
o 6 db Asus laptop
Napi nyeremények: 147 db Magyar Termék ajándékcsomag, mely tartalma:
GYÁRTÓ

TERMÉK

1 db összecsukható esernyő
1 db Zab-álom almás-zabpelyhes keksz
Detki Keksz Édesipari Kft.
1 db brandingelt irattartó tábla (A/4)
Gyulahús Kft.
HEINEKEN Hungária Sörgyárak Zrt. 1 db sörnyitós napszemüveg
1 db Herbária filteres kamillatea
Herbária Zrt.
Ceres Sütőipari ZRt.

Nébar Kft.
NT Élelmiszertermelő és
Kereskedelmi Kft.
Sofidel Hungary Kft.
Szerencsi Bonbon Kft.
URBAN Édesipari Kft.

1 db Fokhagymás szezámos lapkenyér ÉS 1
db Provence-i fűszeres, gluténmentes
lapkenyér
1 db Kunsági Éden bevásárlótáska
1 db Regina Classic 100 darabos papír
zsebkendő
1 db Retro 38g töltött étcsokoládé
ostyalappal
1 db URBAN nápolyi 250g hozzáadott
cukor nélkül

DB
1
1
1
1
1
1-1
1
1
1
1

A nyeremények megváltoztatásának jogát a Szervezők és a Lebonyolítók fenntartják.
Amennyiben a nyeremények (pl. Play Station 5 játékkonzol) átmeneti készlethiány miatt nem
beszerezhetőek, úgy a Szervezők és Lebonyolítók kitolhatják a átadási dátumot, vagy más
nyereményt ajánlhatnak fel, ami egyenértékű a korábbi nyeremény értékével. Egy Felhasználó
csak egy napi és egy heti nyereményre jogosult. Amennyiben egy Felhasználó mégis több
nyereményre is kisorsolásra kerülne, úgy a magasabb szintű nyereményre jogosult.
A napi, a heti, a közösségi nyeremények, valamint a fődíj és a különdíj nyerteseit e-mailben
értesítik a Lebonyolítók a sorsolásokat követően. A napi és heti nyeremények nyerteseinek
névlistája minden pénteken, míg a fődíj és a különdíj nyertesének nevét pedig a játék lezárulta
után teszik közzé a www.veddahazait.amagyartermek.hu Nyeremények aloldalon. A közösségi
nyeremények az adott termékszintet elérve kerülnek sorsolásra, és a következő hét pénteken
kerül fel az adott nyeremény nyertesének neve a Nyeremények aloldalon az Eddigi nyerteseink
pontja alá.
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VI. Nyeremény átvétele
A nyertes Felhasználókkal a Lebonyolítók regisztrációkor megadott elérhetőségükön, emailben veszik fel a kapcsolatot.
A nyertes Felhasználók a nyeremény átvételéhez kötelesek fotót küldeni a Lebonyolítóknak a
vásárlást igazoló blokkról vagy számláról. Bármilyen módon hamisított vagy manipulált blokk
vagy számla érvénytelen és nem vehet részt a Játékban.
A blokknak vagy számlának alkalmasnak kell lennie arra, hogy hitelt érdemlően bizonyítsa,
mely promócióban részt vevő terméket, valamint milyen időpontban vásárolta a Felhasználó.
Amennyiben a blokk vagy a számla alapján nem azonosítható a vásárolt, promócióban részt
vevő termék vagy a vásárlás időpontja, a blokk vagy számla érvénytelen, úgy nem vehet részt
a Játékban.
A Játékban részt vevő blokkok érvényességével, valamint a Játék jelen pontjában nem
szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Lebonyolító egyoldalú
döntése az irányadó. A Lebonyolító a blokkok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal
kapcsolatban kizárja a felelősségét azzal, hogy a blokk tulajdonosa a jelen Szabályzat szerint
az, aki az eredeti blokkot felmutatja.
Amennyiben a nyertes Felhasználó a nyereményről való értesítés után legkésőbb 72 órán belül
nem veszi fel a kapcsolatot a Lebonyolítókkal, a nyertes Felhasználó elveszti jogát a nyeremény
átvételére. Az a nyertes Felhasználó, aki az e-mailben leírtak szerint, a fenti határidőben nem
veszi fel a kapcsolatot a Lebonyolítókkal, jelen Szabályzat elfogadásával kifejezetten és
visszavonhatatlanul, írásban lemond az ezzel összefüggő bármilyen kártérítési, megtérítési,
illetve egyéb igényéről. Ha a nyertes a Lebonyolítók által elküldött e-mailtől számított 72 órán
belül nem jelentkezik, a nyereményének jogát elveszti, és a nyeremény ismét kisorsolásra kerül.
Amennyiben a 72 óra a promóció vége után jár le, és a nyertes nem reagál ezen időn belül, úgy
a nyereményének jogát elveszti és a rendszer a nyertes után soron következő feltöltést hirdeti
ki pótnyertesként. Erről e-mailben kap tájékoztatást a pótnyertes.
Amennyiben bebizonyosodik, hogy a Felhasználó a játékszabályzatot megsértve vett részt és
emiatt nem jogosult nyertessége esetén a nyeremény átvételére, úgy nyereményének joga
szintén a pótnyertest illeti. Az erről szóló értesítésben a Szervezők megfelelő határidőket tűznek
ki.
A Lebonyolítók vállalják a nyeremények eljuttatását a nyertesek részére legkésőbb 2022. május
31-ig.
A Lebonyolítók kizárólag a nyertesek magyarországi címére vállalják a nyeremények
eljuttatását.
Amennyiben a nyertes Felhasználó cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen,
úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak
törvényes képviselőjével együtt jogosult. A nyeremények másra át nem ruházhatók és
készpénzre sem válthatók át.
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A Szervezők vállalják, hogy kifizetik a nyereményre (esetlegesen) közvetlenül alkalmazandó
személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adót
vagy egyéb esetleges járulékot is. Az ezeken felül esetlegesen jelentkező más adó, díj- és illeték
kötelezettség, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.
VII. Felhasználó kizárása a játékból
A Szervezők és Lebonyolítók jogosultak saját belátásuk szerint külön értesítés, jóvátétel,
kártérítés és indokolás nélkül kizárni azt a Felhasználót, illetve Felhasználói regisztrációt a
Nyereményjátékból:
- aki nem, illetve nem lett volna jogosult részt venni a Nyereményjátékban, így
különösen, ha nem töltötte be a 16. életévét vagy regisztrációja más okból nem felel
meg a jelen Szabályzatban foglalt követelményeknek vagy egyébként jogszabályt sért;
- aki a Szervezők vagy a Lebonyolítók alkalmazottja, valamint ezen személyek Ptk. 8:1.
§ (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozója;
- aki bármilyen módon megsérti a jelen Szabályzat rendelkezéseit, vagy a
Nyereményjátékkal összefüggésben egyébként jogszabályt, más jogát, és/vagy jogos
érdekét sérti, illetve erre nézve alapos gyanú merül fel;
- aki megtévesztően jár el a Nyereményjátékkal kapcsolatban, így különösen, de nem
kizárólagosan akkor, ha a játék teljesítéséhez különös előnyt biztosító segédeszközt vesz
igénybe;
- aki az átvételhez szükséges személyes adatait, ill. a Lebonyolítók által kért
információkat, nyilatkozatokat nem, illetve nem határidőben adta meg;
- aki a megadott határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Lebonyolítókkal;
- aki valótlan, vagy hibás személyes adatokat küld meg a Lebonyolítók részére, vagy
szándéka egyéb módon arra irányul, hogy a Nyereményjátékban valótlan, vagy a valós
Felhasználótól eltérő más személyt jogosítson nyereményre vagy az eredeti
Felhasználótól eltérő más személyt regisztráljanak Felhasználóként; valamint
- akit, illetve amelyet a Szervezők vagy a Lebonyolítók egyéb okból jónak látnak törölni,
így különösen, de nem kizárólagosan akkor, ha a Felhasználó kommentjeivel vagy
nyilatkozataival sérti a Szervezők vagy a Lebonyolítók jogos gazdasági érdekeit.
A Felhasználó kizárása esetén az adott Felhasználó nem tarthat igényt nyereményre, vagy
amennyiben a kizárás oka a nyeremény átadása után jut a Szervezők vagy a Lebonyolítók
tudomására, úgy a már átadott nyereményét, illetve amennyiben az már felhasználásra került,
úgy annak ellenértékét köteles visszaszolgáltatni a Lebonyolítóknak, valamint köteles a
Lebonyolítóknak a kizárással kapcsolatos költségeit megtéríteni.
A Szervezők és a Lebonyolítók fenntartják maguknak a jogot arra, hogy a kizárt Felhasználó
helyett saját belátásuk szerint egy másik Felhasználót hirdessenek ki nyertesként, de erre nem
kötelezhetőek.
A Szabályzat megszegésével, illetve a kizárásra okot adó ténnyel, körülménnyel, illetve
információval kapcsolatos gyanú esetén a Szervezők és a Lebonyolítók a lehetőségeikhez
képest, ésszerű és arányos mértékű vizsgálatot folytatnak le, és a vizsgálat során tudomásukra
jutott információk alapján hozzák meg döntésüket. A vizsgálat lezárta után érkezett
észrevételeket, információkat a szervezőknek nem áll módjukban figyelembe venni.
A Szervezők és a Lebonyolítók attól függetlenül jogosultak dönteni a kizárásról, hogy az arra
okot adó tény, körülmény, illetve információ a Nyereményjáték időtartama alatt, vagy az után
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merül fel, illetve jutott tudomásukra. A kizárási eljárás megindítására legkésőbb 2022. január
07-ig van lehetőség, ezen időpont után a Szervezőknek és a Lebonyolítóknak nem áll
módjukban megvizsgálni a kizárás lehetőségét.
VIII. A Szervezők és a Lebonyolítók felelőssége
A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a Szervezők és a Lebonyolítók nem szavatolják a
Nyereményjáték szünetmentességét, nem tehetőek felelőssé továbbá a Nyereményjáték
felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A Szervezők és a Lebonyolítók a Nyereményjáték,
valamint a Nyereményjáték oldalának és alkalmazásának működése során előálló esetleges
zavarok, működési problémák elhárítására törekednek, azokért azonban felelőssé nem tehetőek.
A Szervezők és a Lebonyolítók kizárnak mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt a
Nyereményjátékban való részvétel során, a Nyereményjáték esetleges hibáiból,
hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő
vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
IX. Egyéb rendelkezések
A Szervezők és a Lebonyolítók fenntartják a Szabályzat módosításának jogát. A Szabályzat
módosításáról a Lebonyolítók a Nyereményjáték weboldalán értesítik a Felhasználókat.
A jelen Szabályzat értelmében az e-mail írásbeli formának minősül.
A Felhasználó köteles viselni annak következményeit, ha személyes adatait hibásan adta meg.
A Szervezők kijelentik, hogy a Nyereményjáték nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről
szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.
A jelen Szabályzatra a magyar jog az irányadó.
A jelen Szabályzatból fakadó vitás kérdések eldöntésére a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság,
illetve – perértéktől függően – a Székesfehérvári Törvényszék rendelkezik kizárólagos
illetékességgel.
Kelt: Budapest, 2021. augusztus 11.
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
X. Adatvédelmi nyilatkozat
A Szervezők az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR)
13. 14. cikkei szerint tájékoztatják az adatkezelés érintettjét (a továbbiakban:
Érintett/Felhasználó), hogy a Nyereményjátékban való részvételhez a Szervezők által kért
adatainak szolgáltatása önkéntes, a Felhasználó hozzájárulásán a GDPR 6. cikk (1) bek. a)
pontján) alapul.
A Nyereményjátékban való regisztrációval, valamint adatainak (így nevének, e-mail címének,
telefonszámának, illetve lakcímének) megadásával a Felhasználó kifejezetten, írásban
hozzájárul személyes adatai kezeléséhez, valamint a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz,
hogy nevét a Nyereményjáték lebonyolítása érdekében és az ahhoz szükséges mértékben
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megismerhessék. Az adatkezelés célja a Nyereményjáték lebonyolítása, kapcsolattartás és
adminisztráció, valamint a Nyeremények átadása.
A Nyereményjáték során a Szervezők a jogszabály és a Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6.
cikk (1) bek. a) pont) alapján kezelik a Felhasználó által megadott alábbi személyes adatokat a
Nyereményjáték lebonyolítása és az esetleges nyeremény átadása érdekében:
- név,
- e-mail cím,
- postázási cím,
- telefonszám,
- állandó lakcím,
- tartózkodási hely,
- személyi azonosító,
- anyja neve,
- születési idő,
- Facebook azonosító.
Az adatokat kizárólag a Szervezőknek a Nyereményjáték lebonyolításáért felelős munkatársai
ismerhetik meg.
A Nyereményjátékban való regisztrációval, valamint adatainak (így nevének, e-mail címének)
megadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. Az
adatkezelés célja a Nyereményjáték lebonyolítása, kapcsolattartás és adminisztráció, valamint
a Nyeremények átadása.
A Felhasználó jelen szabályzat alapján kezelt személyes adatai átadásra kerülhetnek:
a Szervezők mindenkori szerződött elektronikus tárhely szolgáltató partnereihez annak
érdekében, hogy a Felhasználóra vonatkozó adatok elektronikusan tárolásra kerüljenek;
valamint a nyeremények átadásáért felelős mindenkori szerződött partnereihez annak
érdekében, hogy a nyeremények átadásra kerüljenek.
A Nyereményjátékban való regisztrációval, valamint adatainak (így nevének, e-mail címének)
megadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul személyes adatai kezeléséhez, valamint
ahhoz, hogy nevét a Nyereményjáték lebonyolítása érdekében és az ahhoz szükséges mértékben
a Nyereményjáték weboldalán közzétegyék. Továbbá ahhoz, hogy a jelen szabályzat által kezelt
személyes adatai a továbbításra kerüljenek a fent meghatározott célok megvalósulása miatt.
Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb
a cél megvalósulásáig, így legfeljebb a nyeremények végleges átadásáig, azaz a
Nyereményjáték teljes lezárásáig tart.
A Nyereményjáték nyertesei a Nyereményjátékban való regisztrációval kifejezetten, írásban
hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a nyertes azonosítása – tekintettel a Játékszabályzatban
megjelölt életkornak való megfelelés ellenőrzése - érdekében és az ahhoz szükséges mértékben
a nyertes lakcímkártyájának másolatát a nyertestől bekérje.
Hozzájárulását a Felhasználó írásban a Szervezők lenti elérhetőségeinek bármelyikén keresztül
történő bejelentéssel is visszavonhatja. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása nem érinti a
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A Felhasználó
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személyes adatainak módosítását, helyesbítését is ugyan ezen módokon kezdeményezheti,
illetve intézheti.
A Szervezők tájékoztatják a Felhasználót, hogy tájékoztatást kérhet a Szervezőktől személyes
adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését,
törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő
kezelésének megszüntetését, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A Felhasználó
jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznák a Szervezők. A Felhasználó továbbá tájékoztatást
kérhet az esetleges adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens esetén annak körülményeiről,
hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak
továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A Felhasználónak a regisztráció során lehetősége van hozzájárulnia ahhoz, hogy a Szervezők
és a Lebonyolítók, valamint a Gyártók a Felhasználó részére hírlevelet, valamint termékeivel,
szolgáltatásaival, rendezvényeivel kapcsolatos reklámokat (a továbbiakban: hírlevél)
küldjenek. A Nyereményjáték során a Szervezők és a Lebonyolítók, a Felhasználó hozzájárulás
(a GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pontja, továbbá a gazdasági és reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 6. §
(5) bekezdése) alapján kezelik a Felhasználó által megadott alábbi személyes adatokat hírlevél
küldése céljából:
- név,
- e-mail cím.
A Felhasználó a hírlevélre való feliratkozással és a fenti adatok megadásával írásban,
kifejezetten és önkéntesen hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez és ahhoz, hogy
Lebonyolítók és a Szervezők, valamint Gyártók részére hírlevelet, valamint termékeivel,
szolgáltatásaival kapcsolatban reklámot küldjön, továbbá ahhoz, hogy a Felhasználó által
megadott adatait kezelje. Az adatkezelés célja a fenti információkat tartalmazó hírlevelek és
információk küldése.
A Felhasználó a hírlevélről bármikor leiratkozhat (hozzájárulását visszavonhatja). Abban az
esetben, ha a Felhasználó leiratkozik a hírlevél szolgáltatásról, úgy a fent megadott adatai
automatikusan és véglegesen törlésre kerülnek. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A hírlevélre való feliratkozás nem feltétele a Nyereményjátékban való részvételnek.
Az adatokat kizárólag a Szervezőknek és a Lebonyolítóknak a Nyereményjáték lebonyolításáért
felelős munkatársai ismerhetik meg.
A Felhasználó jelen szabályzat alapján kezelt személyes adatai átadásra kerülhetnek:
- a Szervezők és a Lebonyolítók mindenkori szerződött elektronikus tárhely szolgáltató
partnereihez annak érdekében, hogy a Felhasználóra vonatkozó adatok elektronikusan
tárolásra kerüljenek;
- a Szervezők és a Lebonyolítók mindenkori szerződött weboldal üzemeltetőjéhez és
működtetőjéhez, annak érdekében, hogy az nyereményjáték weboldala a
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-

nyereményjáték ideje alatt megfelelően működjön;
valamint a nyeremények átadásáért felelős mindenkori szerződött partnereihez annak
érdekében, hogy a nyeremények átadásra kerüljenek.

A Szervezők és a Lebonyolítók tájékoztatják a Felhasználót, hogy a Nyereményjáték weboldala
sütiket (cookie) használ. A Nyereményjáték weboldalának használatával, illetve a honlap
cookie beállításainak elfogadásával és mentésével a Felhasználó jóváhagyja a cookie-k
használatát.
A cookie-k számos feladatot látnak el, amelyek közül weboldal az alábbi funkciók miatt veszi
igénybe őket.
1) Weboldal működéshez elengedhetetlen cookie-k: azt a feladatot látják el, hogy a
Felhasználó böngészője emlékezzen arra, hogy a weboldalt milyen cookiebeállításokkal látogatta meg, mely cookie-kat engedélyezte. Ezek a cookie-k kizárólag
a Felhasználó számítógépén hozzáférhetőek és nem tárolnak személyes jellegű
információt, csak a vonatkozó beállítást.
2) Weboldal működésének elemzéséhez szükséges cookie-k: ahhoz szükségesek, hogy a
felhasználók szokásait elemezve fejleszteni tudjuk az oldal működését, felépítését.
Amennyiben a felhasználó ehhez hozzájárul, úgy ezeket az adatokat a weboldal
üzemeltetői, fejlesztői is megismerhetik. Az elemzés elkészítésére a Google Analytics
adatkezelési tájékoztatója az irányadó, az elemzéshez ezen szolgáltatást vesszük
igénybe. Ennek keretében a Felhasználó hozzájárulása alapján az alábbi információk
adatkezelő általi kezelését engedélyezheti: életkor, nem, IP cím, földrajzi adatok (hely,
nyelv), hálózat, böngésző, eszköz, érdeklődési kör. A továbbított adatokat kizárólag a
honlap üzemeltetője, valamint az üzemeltetéshez, karbantartásához és fejlesztéséhez
igénybe vett adatfeldolgozók jogosultak megismerni.
Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt,
továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat
jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését,
megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen
megsemmisülését és sérülését eredményezi. Esetleges adatvédelmi incidens esetén az Érintett
tájékoztatást kérhet az incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett
intézkedésekről; amennyiben az incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintett
jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a
Felhasználót a GDPR 34. cikkében meghatározott módon.
Az adatkezeléssel kapcsolatban a Felhasználót megilletik az alábbi jogorvoslati lehetőségek,
nevezetesen a GDPR VIII. fejezetében és 21. cikkében meghatározott jogorvoslat és tiltakozási
jog, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény 23. §-ában meghatározottak szerint bíróság előtt érvényesítheti jogait és a
jogszabályok szerint az őt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat.
Ezen túlmenően a Felhasználót megilleti a bírósághoz fordulás joga is az alábbi esetekben:
•
a felügyeleti hatóság rá vonatkozó jogilag kötelező erejű döntésével szemben;
•
ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal;
•
ha a felügyeleti hatóság 3 hónapon belül nem tájékoztatja a panaszával kapcsolatos
eljárás fejleményeiről vagy annak eredményéről;
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ha megítélése szerint az Adatkezelő vagy az általa alkalmazott Adatfeldolgozó a GDPR
rendelkezéseinek nem megfelelő adatkezelés következtében megsértette a GDPR szerinti
jogait.
Amennyiben a Felhasználónak a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát,
kérelmét nem sikerült megnyugtató módon rendeznie az Adatkezelővel, vagy egyébként a
Felhasználó bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban
jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;
postacím: 1530 Budapest, Pf. 5) jogosult bejelentést tenni.
Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem
adja meg a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges, a jelen Szabályzatban megjelölt
adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a
Nyereményjátékból való kizárásához vezet.
A Grt. 6. § (7) bekezdése értelmében tájékoztatjuk, hogy reklámok küldéséhez hozzájáruló
nyilatkozatának visszavonását, valamint reklám küldésének megtiltása iránti igényét az alábbi
elérhetőségen jelentheti be: jatek@amagyartermek.hu.
Kelt: Budapest, 2021. augusztus 11.
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1. számú melléklet:
A Nyereményjátékban részt vevő termékek listája:
A Nyereményjátékban részt vevő márkák és termékek a promóció során változnak, ezek
a Nyerő termékek aloldalon folyamatosan frissítésre kerülnek!
Cégnév
Ceres Sütőipari ZRt.

Promócióban részt vevő védjegyes termékek

EAN kód

Bükki parasztkenyér 500g

5998703503483

Bükki parasztkenyér 1000g

5998703503452

NewLine Tönkölybúza kenyér

5998703505456

NewLine Szénhidrátcsökkentett toast kenyér 300g

5998703536122

NewLine teljes kiőrlésű toast kenyér 500g

5998703533114

Slimmm Toast kenyér 250g

5998703538997

Slimmm szénhidrátcsökkentett szeletek 17 % tk.
búzaliszttel 300g
Anna kenyere 500g

5998703536085
5998703513079

E-free toast szeletek 12 % teljes kiőrlésű tönkölyliszttel 5998703533138

Nébar Kft.

TOAST teljes kiőrlésű toast szeletek 500g

5998703533220

TOAST kenyér 500g

5998703517701

Vollkorn teljes kiőrlésű toast kenyér 350g

5998703503063

Vollkorn szeletek 20 % teljes kiőrlésű graham liszttel
600g
Napkalács 400g

5998703504121

Szezonális termék: Mákos bejgli 400g

5998703562350

Szezonális termék: Diós bejgli 400g

5998703562343

Szezonális termék: Mákos tekercs 400g

5998703562275

Szezonális termék: Diós tekercs 400g

5998703562282

Szezonális termék: Stollen 600g

5998703522132

Nébar NaturPro Mandulakrém 100%

5997921774118

Nébar NaturPro Diókrém 100%

5997921774125

Nébar NaturPro Kesudiókrém 100%

5997921774132

Nébar NaturPro Törökmogyorókrém 100%

5997921774170

Nébar NaturPro Pisztáciakrém 100%

5997921774156

Nébar NaturPro Pekándiókrém 100%

5997921774163

Nébar NaturPro Földimogyorókrém 100%

5997921774170

Nébar NaturPro Szezámmag krém / Tahini 100%

5997921774187

Nébar NaturPro Tökmagkrém 100%

5997921774194

Nébar NaturPro Szezámos mediterrán lapkenyér teljes
kiőrlésű rozsliszttel
Nébar NaturPro Hagymás lapkenyér teljes kiőrlésű
búzalisztből
Nébar NaturPro Fokhagymás, szezámos lapkenyér

5997921728166

Nébar NaturPro Sokfűszeres gluténmentes lapkenyér

5997921728135

Nébar NaturPro Szezámos, chiás gluténmentes
lapkenyér andoki sóval

5997921728142
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5998703521807

5997921728173
5997921728180

Nébar NaturPro Provance-i fűszeres gluténmentes
lapkenyér
Nébar NaturPro Natúr lapkenyér teljes kiőrlésű bio
búzalisztből
Nébar NaturPro Natúr lapkenyér bio tönkölylisztből

5997921728159

CrispMe Gluténmentes lapkenyér

5997921721518

CrispMe Fokhagymás és szezámmagos lapkenyér

5997921721211

CrispMe BIO lapkenyér teljes kiőrlésű
tönkölybúzaliszttel
CrispMe Rozsos és szezámmagos lapkenyér

5997921721235

CrispMe Többgabonás lapkenyér

5997921721242

CrispMe Mézes lapkenyér

5997921721228

5997921728128
5997921728111

5997921721259

Szerencsi Bonbon Kft. Szerencsi RETRO étcsokoládé 38g

5998143101126

Szerencsi RETRO tejcsokoládé 38g

5998143112917

Pompom Hapcizz Zizi 70g

5998143104950

Pompom Bumm 40g

5998143104974

Állat ABC tejcsokoládé tábla 20g

5998143101164

Vársorozat tejcsokoládé tábla 20g

5998143101324

Szeretettel Macis tejcsokoládé tábla 50g

5998143114003

Szerencsi Kézműves mogyorós tejcsokoládé tábla 200g

5998143112634

Szerencsi Kézműves mogyorós étcsokoládé tábla 200g

5998143114713

Szerencsi macskanyelv minőségi ét- és tejcsokoládé
100g
Szerencsi karamellás macskanyelv tejcsokoládé 100g

5998143105209

Szerencsi kézzel készült konyakmeggy 250g

5998143101706

Szeretettel szív desszert Mandulagrillázs krémmel
töltött tejcsokoládé praliné 110g
Konyhatündér Kakaós ét tortabevonó 100g

5998143113983

Konyhatündér Kakaós tej tortabevonó 100g

5998143111910

Konyhatündér Kakaós tortadara 70g

5998143112030

Konyhatündér Színes tortadara 70g

5998143112054

Sütésálló kocka 90g

5998143115352

Étcsokoládéval mártott dúsított marcipán szaloncukor
vörösáfonyával 320g
Étcsokoládéval mártott alkoholos meggyes dúsított
marcipán szaloncukor 320g
Étcsokoládéval mártott narancsos marcipán
szaloncukor 320g
Tejcsokoládéval mártott dúsított marcipán szaloncukor
sárgabarackkal 320g
Mogyorókrémmel töltött étcsokoládés szaloncukor
mogyoró darabokkal 310g
Konyakmeggy ízű trüffel krémmel töltött étcsokoládé
szaloncukor 310g
Ír-krémmel töltött étcsokoládé szaloncukor 310g

5998143114430
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5998143113082

5998143111934

5998143114393
5998143114416
5998143114454
5998143114331
5998143114355
5998143114379

HEINEKEN Hungária
Sörgyárak Zrt.

Herbária Zrt.

Étcsokoládéval mártott citrom-, narancs – és málna ízű
zselés szaloncukor 340g
Szerencsi prémium szaloncukor válogatás - Dúsított
marcipán válogatás vegyes csokoládéval 300g
Szerencsi prémium szaloncukor válogatás –
étcsokoládéval 300g
Szerencsi ZERO Mogyoró ízű krémmel töltött
tejcsokoládé édesítőszerrel (maltitol) 21g
Szerencsi ZERO Mandula ízű krémmel töltött
tejcsokoládé édesítőszerrel (maltitol) 21g
Szerencsi ZERO Kávé ízű krémmel töltött tejcsokoládé
édesítőszerrel (maltitol) 21g
Szerencsi ZERO Áfonya ízű krémmel töltött
tejcsokoládé édesítőszerrel (maltitol) 21g
Szerencsi ZERO Eper ízű krémmel töltött tejcsokoládé
édesítőszerrel (maltitol) 21g
Szerencsi ZERO Sárgabarack ízű krémmel töltött
tejcsokoládé édesítőszerrel (maltitol) 21g
Soproni 0,5 L palack

5998143114317

Soproni 0,33 L doboz

5998818150152

Soproni 0,5 L doboz

59915249

Soproni 0,5 L doboz x 6 MP

5998818101611

Soproni 0,5 L palack x 6 MP

5998818101550

Fekete bodzavirág 25db*1g

5997005330049

Kamillavirágzat 25db*1,2g

5997005330100

Hársfavirágzat 25db*1,5g

5997005330094

Borsosmenta 25db*1,5g

5997005330056

Csalánlevél 25db*1g

5997005330070

Cickafark 25db*1,2 g

5997005330445

Kakukkfű 25db*1g

5997005331299

Kisvirágú füzike 25db*1g

5997005330971

Zsurlófű 25db*1,2g

5997005330438

Citromfű 25db*1g

5997005341113

Galagonya bor.filt. 20db*1g

5997005341786

Gyümölcstea gránátalma 20db*2g

5997005343261

Gyümölcstea fekete ribizli 20db*2g

5997005343254

Gyümölcstea alma-körte 20db*2g

5997005343247

Gyümölcstea vadmeggy 20db*2g

5997005343278

Gyümölcstea eper 20db*2g

5997005343285

Levendula balzsam 100 ml

5997005302718

Rozmaring balzsam 100 ml

5997005302701

Kézápoló balzsam 100 ml

5997005302763

NT Élelmiszertermelő Kunsági Éden 100% napraforgó-étolaj (1l)
és Kereskedelmi Kft.
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5998143114478
5998143114560
5998143116397
5998143116366
5998143116335
5998143116274
5998143116304
5998143116243
5998818152149

5998017555239

Sofidel Hungary Kft.

Gyulahús Kft.

Kunsági Éden 100% napraforgó-étolaj (2l)

5998017555420

Kunsági Éden 100% napraforgó-étolaj (5l)

5998017555246

Kunsági Éden 100% napraforgó-étolaj (10l)

5998017555253

Regina Sense Creme 90db-os, 3 rét. Papír zsebkendő

5997892514324

Regina Sense Nature 90db-os, 3 rét. Papír zsebkendő

5997892514348

Regina Sense Rain 90db-os, 3 rét. Papír zsebkendő

5997892514362

Regina Bianka100 Classic 100db-os, 3 rét. Papír
zsebkendő
Regina Bianka100 Kamilla 100db-os, 3 rét. Papír
zsebkendő
Regina Bianka100 Levendula 100db-os, 3 rét. Papír
zsebkendő
Regina Bianka100 Aloe 100db-os, 3 rét. Papír
zsebkendő
Regina Bianka100 Méz-mandula 100db-os, 3 rét. Papír
zsebkendő
Regina Ecoring 90db-os, 3 rét. Papír Zsebkendő

5997892514249

Regina Vera 90db-os 3 rét. Papír zsebkendő

5997892514782

Regina Vera Kamilla 90db-os 3 rét. Papír zsebkendő

5997892515109

Regina Pure Sweet Orange 90db-os 3 rét. Papír
zsebkendő
Regina Pure Coconut 90db-os 3 rét. Papír zsebkendő

5997892515185

Regina Pure White-tea 90db-os 3 rét. Papír zsebkendő

5997892515161

Regina Exclusive 90db-os 4 rét. Papír zsebkendő

5997892515482

Regina Bellis Mini-Maxi 2 tekercses, 3 rét. Papírtörlő

5997892514706

Regina Ecoring 2 tekercses, 2 rét. Papírtörlő

5997892514720

Regina Strong 2 tekercses, 3 rét. Papírtörlő

5997892515468

Regina Ultra 2 tekercses, 3 rét. Papírtörlő

5997892515444

REGINA BIG PACK 2 rétegű 48 tekercses toalettpapír

5997892514386

REGINA BIG PACK kamilla illatú, 3 rétegű 32 tekercses
toalettpapír
REGINA BIG PACK kamilla illatú, 3 rétegű 40 tekercses
toalettpapír
REGINA BIG PACK kamilla illatú, 3 rétegű 24 tekercses
toalettpapír
REGINA ECORING 2 rétegű 4 tekercses toalettpapír

5997892514409

REGINA ECORING 2 rétegű 8 tekercses toalettpapír

5997892514461

REGINA VERA 3 rétegű 24 tekercses toalettpapír

5997892514805

DB Gyulai májas 100g

5998001658861

DB Gyulai májas 200g

5998001656959

DB Gyulai májas 500g

5998001658878

DB Gyulai májas 700g

5998001656027

DB.Májas sült Paprika ízű 200g

5998001656126

Gyulai Kolbász fűszeres májas 120g

5998001658786
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5997892514287
5997892514263
5997892514225
5997892514300
5997892514201

5997892515147

5997892515208
5997892514423
5997892514447

Detki Keksz Édesipari
Kft.

Gyulai majorannás sertés májas 125g

5998001656201

Gyulai majorannás sertés májas 250g

5998001656157

Gyulai májas rúd

5998001656065

Gyulai sertés májas 125g

5998001656164

Gyulai sertés májas 250g

5998001656225

Medvehagymás májas 125g

5998001656188

Sertés májas 150g (adalékmentes)

5998001656508

Gyulai Mályvádi sonka

2883607000000

Pokol szalámi vf.

5998001655341

DB.Pokol szalámi 350g vf.

5998001655365

DB Szel. Pokol szalámi 70g

5998001686352

Gyulai Kézműves vastag kolbász

5998001653392

Gyulai Kézműves vékony kolbász

5998001653668

Gyulai kézműves vékony kolbász 400 g

5998001654375

Gyulai Szeletelt Kastély szalámi 100g

5998001689308

Gyulai Szeletelt Marha szalámi 80g

5998001689292

Gyulai Szeletelt Marha vastag kolbász 80g

5998001689711

Gyulai Szeletelt Marha vékony kolbász 80g

5998001689704

Szel. Vastagkolbász mangalica hússal 80g

5998001688486

Szeletelt paprikás kolbász 80g (adalékmentes)

5998001688530

Szeletelt szalámi 80g (adalékmentes vg.)

5998001688523

Vf. Vastagkolbász mangalica hússal rúd

5998001654405

Gyulai Vastag kolbász csípős mangalica hússal 300g

5998001654436

Gyulai szalámi szeletelt 100g

5998001686598

Gyulai szalámi mix szeletelt 100g

5998001686581

Szeletelt rakott császár szalonna 80g

5998001659523

Szeletelt Nyári turista 50g

5998001686932

Mini karika fahéjas 700g

5997380368194

Mese mézes linzer almakockával és fahéjjal 160g

5997380362673

Mese mézes linzer kakaós étbevon. félig mártva 200g

5997380362727

Mese mézes linzer kakaós tejbevon. félig mártva 200g

5997380362666

Mese mézes linzer narancsdarabokkal és gyömbérrel
160g
Detki Vital teljes kiőrlésű keksz 170g

5997380362697

Bio babakeksz 180g

5997380350977

Coco Crunchy kókuszos-csokicseppes teasüt. 150g

5997380351004

Darálós vaniliás és kakaós omlós keksz 200g

5997380350724

HCN darálós omlós keksz 180g

5997380360297

ÉDES HCN édes omlós keksz 200g

5997380360327

ÉDES HCN kakaós omlós keksz 180g

5997380360334

ÉDES HCN kókuszos omlós keksz 180g

5997380360341
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5997380351899

URBAN Édesipari Kft.

DETKI KRÉKER hagymás-tejfölös ízű 100g

5997380351257

DETKI KRÉKER sajtos ízű 100g

5997380351233

DETKI KRÉKER tengeri sós 100g

5997380351172

LURKÓ DetKid kakaós omlós keksz vassal és
vitaminokkal 180g
LURKÓ DetKid teljes kiőrlésű omlós keksz
multivitaminnal 180g
Detki Mini karika vaníliás teasüt. étbevon. félig mártva
150g
Detki Mini karika vaníliás teasüt. tejbevon. félig mártva
150g
Mini Karika Fahéjas teasütemény étbevon. félig mártva
150g
Mini Karika Kakaós teasütemény étbevon. félig mártva
150g
Detki perec étbevonóval félig mártva 160g

5997380351615

Tere-fere kakaós omlós keksz 180g

5997380360129

Tere-fere kókuszos omlós keksz 180g

5997380360136

Tere-fere mézes omlós keksz 180g

5997380360259

Tere-fere omlós édes keksz 180g

5997380360112

Tere-fere omlós keksz csokoládé darabokkal 150g

5997380351387

Tere-fere kakaós féig mártott 150g

5997380351905

Tere-fere kókuszos félig mártott 150g

5997380351912

Tere-fere kakaós-kókuszos vegyes tasakban 1000g

5997380352087

Zab-álom almás zabpelyhes omlós keksz 180g

5997380350779

Zab-álom erdei gyümölcsös zabpelyhes omlós keksz
180g
Zab-álom meggyes zabpelyhes omlós keksz 180g

5997380350762

Zab-álom zabpelyhes omlós keksz 180g

5997380350786

Cookies cukormentes omlós keksz csokidarabokkal
130g
Cookies cukormentes kakaós omlós keksz
csokidarabokkal 130
Urbán kakaós nápolyi 180g

5997380360303

Urbán citromos nápolyi 180g

5997443311662

Urbán cappuccinós nápolyi 180g

5997443311655

Urbán mogyorós krémmel töltött ostya 180g

5997443311679

Urbán epres krémmel töltött ostya 180g

5997443312546

Urbán kakaós-tejkrémes ostya 160g

5997443314113

Urbán kakaós-kókuszos ostya 160g

5997443314120

Darálós keksz 200g

5997443312843

Urbán Mini vaníliás karika 160g

5997443312614

5997380351592
5997380351400
5997380351417
5997380351721
5997380351738
5997380351943

5997380350809

5997380360310
5997443311648

Mini vaníliás karika kakaós étbevonóval vödörben 800g 5997443312591
Mini kakaós perec 160g

5997443312676
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Urbán hozzáadott cuk. nélküli kakaós krémmel töltött 5997443313888
ostya 180g
Urbán hozzáadott cuk. nélküli citromízű krémmel
5997443313895
töltött ostya 180g
Urbán hozzáadott cuk. nélküli mini vaníliás karika 160gr 5997443313925
Urbán étparány hozzáadott cukor nélkül 200g

5997443313901

Darálós keksz (hozzáadott cukor nélkül) 180g

5997443313918

Vitorlás szelet-kakaós étbevonóval mártott kakaós
krémmel töltött ostya 30g
Vitorlás szelet-kakaós tejbevonóval mártott kakaós
krémmel töltött ostya 30g
Urbán étparány 200g

5997443311235

Urbán tejparány 200g

5997443312522

Urbán citromos étparány 200g

5997443312539

Urbán étparány vödörben 800g

5997443310641

Urbán mézes jellegű kakaós puszedli 180g

5997443312485

Urbán mézes jellegű vaníliás puszedli 180g

5997443312478

Uri sajtos tallér 100g

5997443320107

Urbi fokhagymás tallér 100g

5997443320091

Urbán Black&White vaníliás krémmel töltött kakaós
ostya 250g hozzáadott cukor nélkül
Urbán csokoládés krémmel töltött ostya 250g
hozzáadott cukor nélkül
Urbán csokoládés-kókuszos krémmel töltött ostya 250g
hozzáadott cukor nélkül
Urbán csokoládés-tejes krémmel töltött ostya 250g
hozzáadott cukor nélkül
Urbán törökmogyorós krémmel töltött ostya 250g
hozzáadott cukor nélkül
Urbán citromos krémmel töltött ostya 250g hozzáadott
cukor nélkül
Urbán kakaós nápolyi 1kg vödörben

5997443314397

Urbán citromos nápolyi 1kg vödörben

5997443310825

Urbán kakaós kókuszos nápolyi 1000g (Tasakos)

5997443314557

Urbán kakaós nápolyi 1000g (Tasakos)

5997443314526

Urbán földimogyorós nápolyi 1000g (Tasakos)

5997443314533

Urbán citrom ízű nápolyi 1000g (Tasakos)

5997443314540

Urbán Mini kakaós perec vödörben 700g

5997443312867

URBAN CLASSICS kakaós nápolyi 180g

5997443314700

URBAN CLASSICS citromízű nápolyi 180g

5997443314618

URBAN CLASSICS földimogyorós nápolyi 180g

5997443314625

URBAN CLASSICS kakaós-kókuszos nápolyi 180g

5997443314663

URBAN CLASSICS kakaós-tejkrémes nápolyi 180g

5997443314670
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5997443311242
5997443312515

5997443314212
5997443314168
5997443314151
5997443314182
5997443314205
5997443310573

