„Szülinapi nyereményjáték az egész családnak!”
Részvételi és adatkezelési szabályzat

1 1. A Nestlé Hungária Kft. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor. 7.; cégjegyzékszám: 01-09267926; továbbiakban: Szervező) és a Cherry POP Kommunikációs Kft. (székhely: 1025 Budapest,
Zöldlomb utca 2. 1. lház. 3/13; cégjegyzékszám: 01-09-203567 továbbiakban: Lebonyolító) által
szervezett nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék) kizárólag azon bejelentett, állandó
magyarországi lakóhellyel rendelkező*, 18. életévét betöltött*, nem cselekvőképtelen*, természetes
személy* (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki a Játék időtartama alatt**mobiltelefonról SMS-ben
a 06 30 774 9233-as nem emeltdíjas telefonszámra elküldi a Minta SMS szerint ** a COOP
magyarországi áruházaiban** vásárolt minimum bruttó 1000 Ft értékű a promócióban résztvevő
Nestlé termék(ek)** egyidejű vásárlását** igazoló nyugta AP-kódját** (mely nyugta tartalmazza a
megvásárolt Nestlé termék megnevezését), ** a nyugtán szereplő vásárlás dátumának**,
időpontjának (óra, perc)** feltüntetésével** a pontos dátumot a következő formátumban: XXXX. (év)
XX. hónap XX. (nap) XX:YY (óra:perc)** és elfogadja a jelen Részvételi és adatkezelési szabályzatot
(Továbbiakban „Pályázat”). Minta SMS: (AP-kód, Dátum)** APA12345678 2016.09.01.00:01 vagy
AP123456789 2016.09.01 00:01
A beérkezett pályázatokról a rendszer semmilyen formában nem küld válaszüzenetet. A Játékban való
részvétel az 1. pont szerinti SMS elküldésével válik hatályossá, amely egyben a jelen hivatalos Játék- és
részvételi szabályzat automatikus elfogadását jelenti.
A játékban valamennyi magyarországi COOP áruház részt vesz, az áruházak pontos címe megtalálható
a www.coop.hu weboldalon.
Kizárólag a Játék időtartama alatt vásárolt, játékban résztevő Nestlé termékeket tartalmazó blokkal
lehet pályázni a nyereményekért, a Játék időtartama előtt vagy után vásárlások blokkjait, illetve a Játék
időtartama előtt vagy után beküldött SMS pályázatokat Szervező nem fogadja el.
Egy Játékos korlátlan számú Pályázat beküldésére jogosult. Egy Pályázat csak egy AP-kódot
tartalmazhat. Egyazon vásárlásról egyszeri alkalommal küldhető be Pályázat, függetlenül attól, hogy
hány bruttó 1000 Ft értékű a promócióban részt vevő Nestlé termék vásárlását igazolja. Azonos APkódot, dátumot és időt tartalmazó pályázatok közül a Szervező csak az időben elsőként beérkezőt
fogadja el érvényesnek.
A játékból ki vannak zárva a Nestlé Hungária Kft.*, a Cereal Partners Hungária Kft.*, az CO-OP Hungary
Zrt.*, a Cherry POP Magyarország Kft.*, alkalmazottai* és ezen személyek Ptk. 8:1§ (1) bekezdés 1.
pontjában meghatározott közeli hozzátartozói*.
2. A pályázás feltételei: A Játék időtartama: 2016. szeptember 01. 00:00:01 másodperctől 2016.
október 31. éjfélig tart. A játékban résztvevő termékek listáját az 1. számú melléklet tartalmazza.
Egy SMS-ben csak egy Pályázat küldhető be. Az SMS küldés módját az 1. pont tartalmazza. A Játékos az
elküldött SMS regisztrálásáról visszaigazolást nem kap. Internetről, vezetékes telefonról küldött,
egyéni azonosításra alkalmatlan, egyedi telefonszámot nem tartalmazó SMS-t nem fogadunk el. A
Játékban kizárólag magyarországi mobilhálózatokból küldött SMS-ek vehetnek részt. A hiányos, hibás
vagy nem a minta sms szerinti tagolás szerinti adatokat tartalmazó SMS-ek érvénytelenek és
nyereményre nem jogosítanak. A nyertes az azonosító számsor alapján kerül meghatározásra. A
Lebonyolító ellenőrzi, hogy az azonosító számsorhoz tartozó nyugtán valóban szerepel-e minimum

bruttó 1000 Ft értékben a promócióban résztvevő termékek bármelyike, illetve, hogy a b nyugta a Játék
időtartama alatt lett-e kiállítva. A nyugtán keresendő azonosító sorszám és a dátum helye:

Nyeremények, sorsolások
A. Fődíj
A Szervező, a Játék időtartama alatt érvényes Pályázatot beküldő Játékosok között a játék lezárását
követően kisorsol 1 db MÁV Nosztalgiautazást 4 fő részére (továbbiakban: Fődíj), melynek részletei
a 2. számú mellékletben találhatóak (Fődíj). A sorsolás a véletlenség elvének eleget tevő gépi
húzással, számítógépes program segítségével, közjegyző jelenlétével történik, az alábbiak szerint:
Szervező a promóció befejező időpontját követően 2016. november 7. napján 12:00 órakor a
Lebonyolító telephelyén a Játék teljes időtartamának tekintetében összesen 1 darab Fődíjra
vonatkozóan sorsol. Jelen pontban meghatározott nyereményeket a Játékszabályzatnak
mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik a promóció ideje alatt a
játékszabályzatban foglaltak szerint helyesen küldenek be Pályázatot. A sorsolás helyszíne: Cherry
POP Kommunikációs Kft., 1112 Budapest, Cseresznye utca 60. A sorsolás nem nyilvános.

B. Tallér Co étkészlet
A Játék időtartama alatt 150 (százötven) darab a jelen szabályzat 3. számú mellékletében leírt
Tallér Co étkészlet kerül kisorsolásra az érvényes Pályázatot beküldő Játékosok között. A sorsolás
a véletlenség elvének eleget tevő gépi húzással, számítógépes program segítségével, közjegyző
jelenlétével történik, az alábbiak szerint: Szervező a promóció befejező időpontját követően 2016.
november 07. napján 12:30 órakor a Lebonyolító telephelyén a Játék teljes időtartamának

tekintetében összesen 150 darab Tallér Co étkészlet vonatkozásában sorsol. Jelen pontban
meghatározott nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok
nyerhetik meg, akik a promóció ideje alatt a játékszabályzatban foglaltak szerint helyesen küldenek
be Pályázatot. A sorsolás helyszíne: Cherry POP Kommunikációs Kft., 1112 Budapest, Cseresznye
utca 60. A sorsolás nem nyilvános.
C. COOP vásárlási utalvány
A Játék időtartama alatt 150 (százötven) darab a jelen szabályzat 4. számú mellékletében leírt
5.000.-Ft értékű COOP vásárlási utalvány kerül kiküldésre garantált ajándékként az első 150
érvényes Pályázatot beküldő Játékosnak. Az első 150 beküldött pályázat gépi ellenőrzése
közjegyző jelenlétével történik, az alábbiak szerint: Szervező a promóció befejező időpontját
követően 2016. november 07. napján 13:00 órakor a Lebonyolító telephelyén a Játék kezdő
időtartamától tekintve az első 150 érvényes pályázatot beküldő Játékos részére összesen 150
darab 5.000.-Ft értékű COOP vásárlási utalványt biztosít, mely nyertesekről közjegyző jelenlétében
nyerteslistát készít.
Jelen pontban meghatározott nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon
Játékosok nyerhetik meg, akik a promóció ideje alatt a játékszabályzatban foglaltak szerint
helyesen küldenek be Pályázatot és az első 150 beküldő között szerepelnek. A nyerteslista
kiállításának helyszíne: Cherry POP Kommunikációs Kft., 1112 Budapest, Cseresznye utca 60. Az
esemény nem nyilvános. Amennyiben az első 150 kiértesített nyertes Pályázata a jelen
szabályzatban írt bármely feltételnek nem felel meg és ezért érvénytelen, úgy a soron következő
érvényes pályázatot beküldő nyertes válik jogosulttá a garantált nyereményre.
A promóció ideje alatt, az első 150 (százötven) beküldőnek garantált Coop vásárlási utalványon kívül,
minden érvényes pályázatot beküldő Játékos legfeljebb 1 (egy) darab nyereményt, továbbá a Játék
során legfeljebb 1 (egy) darab Fődíjat nyerhet, függetlenül a beküldött érvényes Pályázatok számától.
3. Nyertesek értesítése, nyeremények átvétele
A Szervező a nyertességről (nyertesség) a Játékosokat telefonos úton (azon számon, melyről a
Pályázatot tartalmazó SMS érkezik) értesíti. Amennyiben a nyertes nem érhető el a megadott
elérhetőségen, a Szervező az első kapcsolatfelvételi kísérlet Szervezőnél nyilvántartott időpontjától
számított 7 munkanapon, a fődíj esetén 10 munkanapon keresztül mindent megtesz (telefonos
értesítéssel) annak érdekében, hogy a nyertessel kapcsolatba lépjen. Amennyiben a nyeremények
nyertese attól a naptól számított 7 munkanapon belül, a fődíj esetén 10 munkanapon belül sem érhető
el, hogy a Szervező először kísérelt meg vele kapcsolatba lépni, helyébe tartaléknyertes lép. A
nyeremények átadásának feltétele, hogy a Nyertesek a Játék során megvásárolt termék vásárlását
igazoló eredeti nyugtát a Lebonyolító Cherry POP Kommunikációs Kft., 1112 Budapest, Cseresznye
utca 60. címére postai úton vagy elektronikus úton beszkennelve/lefotózva a következő e-mail címre:
nyeremenyjatek@cherrypop.hu elküldjék vagy bemutassák a Nyertességről való értesítést követő 10
naptári napon belül. Elektronikus úton való megküldés esetén Nyertes köteles legkésőbb az eredet
nyugtát a nyeremény átadáskor Lebonyolító részére bemutatni.
Szervező felhívja a Játékosok figyelmét, hogy a Játék során beküldött Pályázatokhoz kapcsolódó
minden nyugtát meg kell őrizni a nyeremények átadásáig, mert a Fődíj és a további nyeremények
átvétele kizárólag a nyertes Pályázatba foglalt eredeti nyugta bemutatása esetén lehetséges. A
sorsoláson minden beküldött, érvényes Pályázat részt vesz. A Szervező a nyereményeket előzetesen
egyeztetett módon juttatja el a Nyertesek részére, a telefonos értesítés után a Nyertes által megadott
névre és magyarországi címre.

A nyereményeket a Nyertesen kívül közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1§ (1) bekezdés 1. pont) vagy más,
közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott személy veheti át.
A nyereményeket legkorábban 2016. november 21. napjától legkésőbb az átvétel várható első napjától
számított 65 (hatvanöt) naptári napon belül kézbesíti Lebonyolító. A személyes átvétel költségét a
nyertes játékos viseli, ha szándékában áll nyereményét személyesen átvenni. A nyertes játékos köteles
a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására a jelen pontban írtak
szerint megfelelően sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz
eleget, és így a nyeremények átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény sem a Szervezőt, sem a
Lebonyolítót nem terheli felelőséggel. Játékos tudomásul veszi, hogy a lebonyolító a nyeremények
átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi
ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.
A szervező a jelen pontban leírtak szerint tudja biztosítani a nyeremények átvételének lehetőségét,
ugyanakkor a nyertes játékos köteles a szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a
nyeremény átadása a fentiekben írtak szerint megtörténjen.
Amennyiben a nyertes játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a szervezőtől nem
követelheti, és tudomásul veszi, hogy helyébe tartaléknyertes lép.
4. Tartalék nyertesek
A Lebonyolító a Fődíj tekintetében összesen 15 (tizenöt) darab tartaléknyertes Pályázatot sorsol ki. A
Lebonyolító az étkészletek tekintetében összesen 150 (százötven) darab tartaléknyertes Pályázatot
sorsol ki. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményekre és a Fődíjra,
amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázata a jelen szabályzatban írt bármely
feltételnek nem felel meg és ezért érvénytelen, vagy a nyertes Játékos vagy az előttük álló
tartaléknyertes a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból a Játékból kizárásra kerül.
5. További feltételek
A Lebonyolító a beérkezett Pályázatokat azonnal megvizsgálja, hogy azok érvényesek-e, azokat a jelen
szabályzatban leírtaknak megfelelően küldték-e be. A beküldött Pályázat akkor tekinthető
beérkezettnek, ha a rendszer adatbázisában rögzítésre került. A Játékosok nyerési esélyeiket több
érvényes Pályázat beküldésével növelhetik, azonban minden egyes beküldéshez külön vásárlást igazoló
nyugtával kell rendelkezniük. A beérkezett pályázatokról a rendszer semmilyen formában nem küld
válaszüzenetet. A Pályázatok hiányosságáért/ hibájáért (pl. karakterhiba, téves vagy nem valós
adatfeltüntetés, manipulált vagy téves AP-kód, nyugtasorszám hiánya stb.), a Szervező érdekkörén
kívül felmerülő technikai problémákért (telefon elvesztése, lemerülése, telefonszám cseréje stb.), a
nyeremények kézbesítésének a Nyertesnek felróható elmaradásáért vagy késedelméért, a regisztráció,
illetve a Játékban való részvétel sikertelenségéért, késedelméért vagy technikai akadályaiért – így
különösen szerverhiba vagy egyéb hálózati, illetve technikai problémák, valamint a rendszer
túlterheltsége miatt - a Szervező és a szervezésben részt vevő cégek nem vállalnak felelősséget.
A játékban való részvétel speciális feltételei

A Játékos köteles az 1. pontban meghatározott nyugtát a játék teljes időtartama alatt sértetlenül, ép
formában, és jól olvasható módon megőrizni és nyertesség esetén a 3. pontban részletezettek szerint
Lebonyolító részére bemutatni. A Játékos a játékban, sérült (pl. szakadt, felismerhetetlen), illetve nem
eredeti nyugtával nem vehet részt. A hamisított vagy manipulált nyugta érvénytelen és nem vehet
részt a játékban. A játékban résztvevő nyugták érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita
esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező nyertesség esetén kizárólag azokat a megküldött
nyugtákat fogadja el, amelyek határidőben érkeznek be, és amelyeknek AP-kódja , a vásárlás dátuma
és pontos ideje megegyezik a nyertes pályázatban beküldött AP-kóddal és az adott vásárlás egyéb
adataival. A jelen pontban meghatározott feltételeknek meg nem felelő pályázatot a Szervező kizárja
a játékból. A Szervező azokat a vásárlást igazoló nyugtákat fogadja el a pályázatok érvényességének
bizonyítására, amelyeken a játékban résztvevő termék – márkanevet is tartalmazó – megnevezése,
illetve AP-kód is szerepel, valamint a vásárlás dátuma és időpontja. Az ilyen nyugták érvényességének
elbírálásával kapcsolatos kizárólagos jogát a Szervező fenntartja.
A Játékos kizárólag saját SMS küldésére alkalmas telefonszámával jogosult részt venni a Játékban. A
Játék során regisztrált telefonszámok tekintetében a telefonszám jogosulatlan használatából vagy azzal
való visszaélésből fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.
A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenetés adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ez által ezeket
kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem
kizárólagosan) kapcsolati hiba, a készülék teljesítménye, a rendszer teljesítménye, valamint a
biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, az e bekezdésben írtakból – így különösen a
Pályázatok továbbításának, regisztrációjának, a nyeremények igénybevételnek késedelméből,
sikertelenségéből, a rendszer túlterheltségéből, leállásából - fakadó mindennemű felelősséget kizár.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy előre nem látható, a meghirdetett nyeremények igénybe vételét
lehetetlenné tevő okok miatt a nyereményeket megváltoztassa. Szervező a Játékosok által megadott
személyes adatok valóságtartalmát a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján nyertességtől függetlenül
is jogosult ellenőrizni. A Játékos pályázata elküldésével tudomásul veszi, hogy adatai
valóságtartalmáért mindenkor helytállni tartozik. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési,
kézbesítési késedelmekért és lehetetlenülésükért a Szervező nem vállal felelősséget.

6. Egyéb rendelkezések
A Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy a Nyerteseket a Játékban résztvevő, általuk regisztrált
mobiltelefonszám segítségével azonosítják, így az időközbeni esetleges számváltozással, járó, valamint
a Szervező érdekkörén kívüli technikai okból felmerülő problémákért a felelősséget a Szervező nem
vállalja. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal
okozott következményekért sem.
A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, akinek a részére a nyereményt
azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, vagy tévesek
vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi (1.
pont *-gal jelölt), illetve tárgyi (1. pont **-gal jelölt) feltételeknek, továbbá Pályázata nem tartalmazza
valamennyi, a Szervező által kért adatot, továbbá nem felel meg a jelen játékszabályzatban írtaknak.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Pályázatok
hiányosságáért/ hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adatfeltüntetés, manipulált
vagy téves azonosító számsor, azonosístó számsor hiánya stb.), a Szervező érdekkörén kívül felmerülő
technikai problémákért (telefon elvesztése, lemerülése, telefonszám cseréje), a nyeremények
kézbesítésének a Nyertesnek felróható elmaradásáért vagy késedelméért, a regisztráció, illetve a
Játékban való részvétel sikertelenségéért, késedelméért vagy technikai akadályaiért – így különösen,
de nem kizárólagosan szerverhiba vagy egyéb hálózati, illetve technikai problémák, valamint a rendszer
túlterheltsége miatt - a Szervező és a szervezésben részt vevő cégek nem vállalnak felelősséget.
A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi
keretek között a nyeremény szolgáltatójával szemben érvényesítheti.
A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. A nyeremények utáni SZJA
fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb esetlegesen felmerülő költségek (pl. a
nyereményátadás helyszínére való utazás költsége stb.) a Játékost terhelik.
7. Azáltal, hogy a Játékos Pályázatát a jelen játékszabályzatban meghatározott módon elküldi:
- feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott adatokat, így nevét,
telefonszámát, születési dátumát, lakcímét továbbá nyertessége esetén a nyertes-lista
kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait,
a Szervező és Megbízottjai a nyereményjáték lebonyolítása céljából az információszabadságról, illetve
az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően
kezelje, az adatszolgáltatás önkéntes;
- tudomásul veszi, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben
hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek jelen nyereményjáték illetve későbbi
hírverés-promócióhoz történő felhasználásához, idő- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül.
- feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Játék lebonyolítása során felhasználja,
továbbá, hogy azokat az általa adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa.
– Adatfeldolgozó: Cherry POP Kommunikációs Kft. (székhely: 1025 Budapest, Zöldlomb utca 2. 1. lph.
3/13, telefonszám: +36 1 610 2774, E-Mail: nyeremenyjatek@cherrypop.hu)
- tudomásul veszi, hogy Szervező a Játékosok adatait a jelen 7. pontban meghatározottaktól eltérő
célokra nem kezeli és nem dolgozza fel.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges
adatok törlését a Nyereményjáték lebonyolítása előtt kérelmezi.
A Szervező a nyertesek névsorát a https://igyteljesazelet.hu/jatssz-velunk internet címen hozza
nyilvánosságra, illetőleg a Nestlé Fogyasztói Szolgálat 06-80-442-881 segítségével teszi elérhetővé. A
nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos(ok) neve és lakcíme (csak a település megjelölésével)
jelenik meg.
A Szervező fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyereményei megváltoztatásának valamint
a játék visszavonásának jogát.
A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen
előforduló nyomdai hibáért.

Szervező jogosult kizárni Játékból azt a Játékost, aki a Játékban tisztességtelen módon, a jelen
szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni. Amennyiben a Játék
során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a
Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.
A Játékosok a játékban való részvétellel automatikusan elfogadják a jelen hivatalos Játékszabályzatot
és adatvédelmi szabályzatot.
A Játékosok elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a játékszabályzatban foglaltak bárminemű
megszegésével a Szervezők számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.
A Játékról információk találhatóak a www.igyteljesazelet.hu/jatssz-velunk, valamint a www.coop.hu
honlapokon, továbbá a Játék ideje alatt a Nestlé Fogyasztói Szolgálat telefonszámán (06-80-442-881).
Nestlé Hungária Kft. Budapest, 2016. augusztus 10.

1. számú melléklet
A játékban résztvevő termékek listája
A játékban résztvevő termékek listája

Termék
BOCI Tejcsokoládé
BOCI Sárgabarackos-kekszes tejcsokoládé
BOCI Kókuszos tejcsokoládé
BOCI Karamellel töltött tejcsokoládé
BOCI Mogyorókrémmel töltött tejcsokoládé
BOCI Tejeskávé
BOCI Fehércsokoládé
BOCI Sztracsatella
BOCI Fehércsokoládé Espresso
BOCI Meggyes-Kekszes Tejcsokoládé
BOCI Almás-Kekszes Tejcsokoládé
BOCI Étcsokoládé
BOCI Étcsokoládé feketeribizlis
BOCI Étcsokoládé körte darabokkal
BOCI Sárgabarackos-kekszes étcsokoládé
BOCI Kakaós krémmel töltött étcsokoládé
BOCI Zöldcitrom ízű krémmel töltött étcsokoládé
BOCI Vaníliás-feketeribizlis étcsokoládé
Boci Nasi tejcsokoládé
Boci Nasi étcsokoládé
Boci Nasi fehércsokoládé
Boci Nasi fehér és tejcsokoládé
BOCI AERO Tejcsokoládé
BOCI AERO Étcsokoládé
BOCI NAPOLINI Kókuszos
BOCI NAPOLINI Kakaós tejcsokoládé
BOCI NAPOLINI Mogyorós
BOCI NAPOLINI Étcsokoládés
BALATON Ét Promós
BALATON Tej Promós
BALATON Kókuszos
BALATON Mogyorós
BALATON Rumos
BALATON BUMM Földimogyorós
BALATON BUMM
BALATON BUMM White
MAGGI Forró Bögre Gombaleves
MAGGI Forró Bögre Thai leves
MAGGI Forró Bögre Tyúkhúsleves
MAGGI Forró Bögre Csirkekrémleves
MAGGI Forró Bögre Sajtkrémleves
MAGGI Forró Bögre Gombakrémleves
MAGGI Forró Bögre Brokkolikrémleves

Kiszerelés
100 g
90 g
90 g
100 g
100 g
100 g
90 g
90 g
90 g
90 g
90 g
90 g
90 g
90 g
90 g
100 g
100 g
100 g
180 g
180 g
180 g
180 g
24 g
24 g
30 g
30 g
30 g
30 g
30 g
30 g
28 g
30 g
30 g
40 g
42 g
42 g
16 g
16 g
12 g
18 g
19 g
21 g
21 g

EAN kód
5998710917266
8593893735514
8593893743175
5998710918928
5998710918744
8593893750630
8593893735538
8593893733176
8593893750562
8593893752252
8593893752276
5998710911943
8593893730359
8593893730335
8593893737860
8593893736177
8593893736153
8593893744653
8593893752238
8593893752214
8593893752191
8593893752177
8593893090392
8593893090439
7613034666260
7613034666284
7613034666307
7613034666321
7613032201098
7613032201074
5941017012332
7613032201111
7613032201050
7613034559777
7613034063946
7613034986139
7613035785311
7613035785298
7613031894673
7613031894697
7613031894710
8585002479426
8585002479440

Termék
MAGGI Forró Bögre Grízgombócleves
MAGGI Forró Bögre Illatos csirke ízű tészta
MAGGI Forró Bögre Keleties csirke ízű tészta
MAGGI Forró Bögre Húsos-fűszeres ízű tészta
MAGGI Forró Bögre Csípős csirke ízű tészta
MAGGI Tészta Bakonyi gombás szósszal
MAGGI Tészta Bolognai szósszal
MAGGI Tészta Paprikás csirke szósszal
MAGGI Tészta Sonkás sajtos szósszal
MAGGI Tészta Tejszínes csirke szósszal
MAGGI Tészta Teriyaki szósszal
MAGGI Sajtkrémleves ízletes sajtokkal
MAGGI Fokhagyma krémleves
MAGGI Rókagombás krémleves
MAGGI Vargányás gombakrémleves
MAGGI Tárkonyos Raguleves
MAGGI Falusi májgombócleves
MAGGI Jókai bableves
MAGGI Óriás grízgombócleves
MAGGI Óriás májgombócleves
MAGGI Újházy tyúkhúsleves
MAGGI Paradicsomleves betűtésztával
MAGGI Májgombócleves falusi csigatésztával
MAGGI Hortobágyi Gulyásleves
MAGGI Grízgaluskaleves
MAGGI Dörgicsei csibeleves
MAGGI Húsgombócleves csigatésztával
MAGGI Vegyesgombócleves csillagtésztával
MAGGI Tyúkhúsleves metélttésztával
MAGGI Gulyásleves tarhonyával
MAGGI Zöldségleves kagylótésztával
MAGGI Tavaszi Grízgaluskaleves
MAGGI Marhahúsleves csillagtésztával
MAGGI Tyúkhúsleveskocka
MAGGI Csípős Tyúkhúsleveskocka
MAGGI Marhahúsleves-kocka
MAGGI Marhahúsleves-kocka
MAGGI Erőleveskocka
MAGGI Erőleveskocka
MAGGI Zöldséges Tyúkhúsleveskocka
MAGGI Zöldséges Tyúkhúsleveskocka
MAGGI Gulyásleveskocka
MAGGI Pörköltszaftkocka
MAGGI Pörköltszaftkocka
MAGGI Füstölt ízű ízesítőkocka
MAGGI Füstölt ízű ízesítőkocka
MAGGI Halászlékocka
MAGGI Halászlékocka
MAGGI Tyúkhúsleveskocka

Kiszerelés
17 g
59,2 g
59,2 g
59,2 g
59,2 g
156 g
158 g
156 g
156 g
152 g
130 g
34g
48g
47g
46g
70 g
71 g
63 g
58 g
56 g
65 g
78 g
60 g
54 g
59 g
60 g
62 g
65 g
40 g
48 g
46 g
34 g
35 g
66 g
66 g
66 g
66 g
66 g
66 g
66 g
66 g
60 g
60 g
60 g
60 g
60 g
60 g
60 g
110 g

EAN kód
8585002479488
4820048617451
4820048617475
4820048617437
4820048618830
8585002473554
8585002476265
8585002473578
8585002473547
8585002477729
8585002482631
8585002482792
8585002482853
8585002482297
8585002482259
8585002478030
8585002478016
8585002478054
8585002477842
8585002477866
8585002478276
8585002479754
8585002478153
8585002482075
8585002478191
8585002478252
8585002478177
8585002479587
8585002480286
8585002480262
8585002480309
8585002481320
8585002482099
8585002470041
8585002482693
8585002470010
8585002470010
8585002470072
8585002470072
8585002470096
8585002470096
8585002470171
8585002470195
8585002470195
8585002470232
8585002470232
8585002470133
8585002470133
8585002481566

Termék
MAGGI Marhahúsleves-kocka
MAGGI Marhahúsleves-kocka
MAGGI Erőleveskocka
MAGGI Erőleveskocka
MAGGI Pörköltszaftkocka
MAGGI Pörköltszaftkocka
MAGGI Halászlékocka
MAGGI Tyúkhúsleveskocka
MAGGI Csípős Tyúkhúsleveskocka
MAGGI Marhahúsleves-kocka
MAGGI Marhahúsleves-kocka
MAGGI Szárnyashúsleves-kocka
MAGGI Szárnyashúsleves-kocka
MAGGI Erőleveskocka
MAGGI Erőleveskocka
MAGGI Zöldségleveskocka
MAGGI Zöldségleveskocka
MAGGI Pörköltszaftkocka
MAGGI Pörköltszaftkocka
MAGGI Gulyásleveskocka
MAGGI Fortélyok Bolognai spagetti alap
MAGGI Fortélyok Olaszos sült tészta mozzarellával alap
MAGGI Fortélyok Tepsis húsos burgonya alap
MAGGI Fortélyok Milánói makaróni alap
MAGGI Fortélyok Mexikói chilis bab alap
MAGGI Fortélyok Carbonara alap
MAGGI Fortélyok Tejszínes négysajtos csirkemell alap
MAGGI Fortélyok Csirkés-sajtos rakott tészta alap
Maggi Fortélyok Tárkonyos Sertésragu alap
MAGGI Omlós fortélyok csirkesült fokhagymás alap
MAGGI Omlós fortélyok csirkesült fűszeres citromos alap
MAGGI Fortélyok Szaftos Fokhagymás csirke steak alap
MAGGI Fortélyok Szaftos Kerti fűszeres csirke steak alap
MAGGI Fortélyok Szaftos Mediterrán Paradicsomos csirke steak
alap
MAGGI Omlós csirkemell gombával és baconnel alap
MAGGI Kínai Édes-Sav Csirke Alap
MAGGI Pirított Tészta Csirkével Alap
MAGGI Csirke Curry Alap
Maggi 2in1 Roston sült csirke fűszervajjal
Maggi 2in1 Barbecue sertéssült pikáns ketchuppal
Maggi 2in1 Gyros csirkefalatok tzatikivel
MAGGI Ízvarázs sok zöldséggel
MAGGI Ízvarázs sok zöldséggel
MAGGI Ízvarázs sok zöldséggel
MAGGI Ízvarázs sok zöldséggel
MAGGI Ízvarázs Piros Magyaros
MAGGI Ízvarázs Piros Magyaros
MAGGI Húsvarázs

Kiszerelés
110 g
110 g
110 g
110 g
100 g
100 g
100 g
132 g
132 g
132 g
132 g
132 g
132 g
132 g
132 g
120 g
120 g
120 g
120 g
120 g
60 g
40 g
50 g
55 g
55 g
30 g
29 g
35 g
52 g
30 g
29 g
23,7 g
23,4 g
24,4 g

EAN kód
8585002481603
8585002481603
8585002481580
8585002481580
8585002481634
8585002481634
8585002481986
8585002470058
8585002482716
8585002470027
8585002470027
8585002470270
8585002470270
8585002470089
8585002470089
8585002479716
8585002479716
8585002477255
8585002477255
8585002478726
8585002472885
8585002482211
8585002478887
8585002472779
8585002472793
8585002480927
8585002481665
8585002482198
8585002482150
8585002481863
8585002481900
8585002480477
8585002480439
8585002482006

30 g
55 g
35 g
47 g
35 g
47 g
34 g
75 g
120 g
200 g
400 g
120 g
200 g
90 g

8585002482396
8585002482518
8585002482495
8585002482532
8585002482556
8585002482570
8585002482594
8585002472670
8585002476760
8585002476784
8585002476951
8585002474117
8585002474131
8585002478627

Termék
MAGGI Húsvarázs
MAGGI Ételízesítő
NESCAFÉ Gold utántöltő
NESCAFÉ Gold
NESCAFÉ Gold Koffeinmentes
NESCAFÉ Gold Barista style
NESCAFÉ Classic Crema utántöltő
NESCAFE Classic Crema
NESCAFÉ Classic utántöltő
NESCAFÉ Classic utántöltő
NESCAFÉ Classic
NESCAFÉ Classic
NESCAFE Classic füzér
NESCAFÉ Brasero utántöltő
NESCAFÉ Brasero
NESCAFÉ Brasero
NESCAFÉ Dolce Gusto Espresso
NESCAFÉ Dolce Gusto Espresso Intenso
NESCAFÉ Dolce Gusto Espresso koffeinmentes
NESCAFÉ Dolce Gusto Cappuccino
NESCAFÉ Dolce Gusto Latte Macchiato
NESCAFÉ Dolce Gusto Latte Macchiato hozzáadott cukor nélkül
NESCAFÉ Dolce Gusto Latte Macchiato Vanilla
NESCAFÉ Dolce Gusto Chococino
NESCAFÉ Dolce Gusto Cortado
NESCAFÉ Dolce Gusto Cortado koffeinmentes
NESCAFÉ Dolce Gusto Barista
NESCAFÉ Dolce Gusto Ristretto Ardenza
NESCAFÉ Dolce Gusto Ristretto
NESCAFÉ Dolce Gusto Lungo
NESCAFÉ Dolce Gusto Latte Macchiato Caramel
NESCAFÉ Dolce Gusto Grande
NESCAFÉ Dolce Gusto Café au Lait
NESCAFÉ Dolce Gusto Macaron tea
NESCAFÉ Dolce Gusto Marrakech tea
NESCAFÉ Dolce Gusto Espresso Intenso nagy kiszerelés
NESCAFÉ Dolce Gusto Café au Lait nagy kiszerelés
NESCAFÉ Dolce Gusto Barista nagy kiszerelés
NESCAFÉ Dolce Gusto Cortado nagy kiszerelés
NESCAFÉ 2in1 kis tasak
NESCAFÉ 2in1 nagy tasak
NESCAFÉ 2in1 dobozos
NESCAFÉ 3in1 Classic tasakos
NESCAFÉ 3in1 Classic kis tasak
NESCAFÉ 3in1 Classic nagy tasak
NESCAFÉ 3in1 Classic dobozos
NESCAFÉ 3in1 Classic Crema tasak
NESCAFÉ 3in1 Strong kis tasak
NESCAFÉ 3in1 Strong nagy tasak

Kiszerelés
180 g
200 g
50 g
100 g
100 g
100 g
50 g
200 g
50 g
75 g
100 g
200 g
8x20 g
50 g
100 g
200 g
96 g
128 g
96 g
200 g
194,4 g
168 g
188,4 g
270,4 g
100,8 g
99,2 g
120 g
112 g
104 g
112 g
168,8 g
128 g
160 g
84,8 g
116,8 g
240 g
300 g
225 g
189 g
10x10 g
20x10 g
28x10 g
7x17,5 g
10x17,5 g
20x17,5 g
28x17,5 g
10x17,5 g
10x18 g
20x18 g

EAN kód
8585002479525
7613034133106
7613033748882
7613035596849
4005500049807
7613034884954
7613034712257
7613034483164
7613033658532
5998710982370
5998710981052
5998710983056
7613032556990
7613033805257
5998710981182
5998710983094
5011546498393
7613031526406
7613035260658
5011546498492
5011546498386
7613031615704
7613032870638
7613031252671
7613032827014
7613033494765
7613033091414
7613034704436
7613032341640
5011546498423
7613033024160
7613032584573
7613033174704
7613035273283
7613034165497
7613033393044
7613034365774
7613035420465
7613034374264
5998710984763
5998710967216
0000059920748
7613033753282
7613032868505
7613032868482
0000059928218
7613035010017
5998710967643
5998710967742

Termék
NESCAFÉ 3in1 Mild kis tasak
NESCAFÉ 3in1 barna cukor kis tasak
NESCAFÉ 3in1 barna cukor nagy tasak
Nestlé Ricoré 3in1 kis tasak
NESCAFÉ 3in1 Warmy Caramel
NESCAFÉ 3in1 Kókusz limitált
NESCAFÉ 3in1 barna cukor dobozos
NESCAFÉ Cappuccino édes íz nélkül
NESCAFÉ Cappuccino édes
NESQUIK OPTISTART Kakaópor vitaminozott, zacskós
NESQUIK instant Kakaópor cikkszámváltás
NESQUIK OPTISTART Kakaópor vitaminozott, zacskós
NESQUIK OPTISTART Kakaópor vitaminozott, zacskós
NESQUIK instant Kakaópor cikkszámváltás
NESQUIK OPTISTART Kakaópor vitaminozott, zacskós
NESQUIK instant Kakaópor cikkszámváltás
NESQUIK Cukorcsökkentett Instant KakaóItalpor új termék
NESQUIK Sirup

Kiszerelés
10x16 g
10x17 g
20x17 g
10x16 g
10x16 g
10x16 g
28x17 g
10x12 g
10x13 g
200 g
200 g
600 g
800 g
800 g
1 200 g
1 200 g
350 g
403 g

EAN kód
5998710968695
7613034025333
7613034672070
5998710969395
7613035063150
7613035461499
7613034025302
0000059463399
0000059463405
5998710960545
5998710960545
5900862520737
5998710960569
5998710960569
5998710961924
5998710961924
7613035530799
9002100023874

2. számú melléklet Fődíj
MÁV Nosztalgiautazás vonattal 4 fő részére Prágába
Időpont: 2016. december 17-18.
Időtartam: 2 nap/1 éj
Kétnapos látogatás a csupa bájjal, romantikával, zenével és nem utolsó sorban gazdag
választékú, jó minőségű ételekkel és persze sörökkel büszkélkedő városban. A történelmi város
fekvésének és patinás óvárosának köszönhetően Prága az egyik legkedveltebb közép-európai
úti cél. Az elmúlt évszázadok során olyan nevekkel és jelzőkkel illették, mint „az arany város",
vagy a „száz tornyú Prága" de ha azt halljuk, hogy a „városok királynője" akkor is Prágáról van
szó. 1992-től az UNESCO világörökség részeként tartják számon Prága óvárosát. A történelmi
városközpont nosztalgiáját a modern városrész életteli nyüzsgése ellensúlyozza. A város már
november közepétől ünnepi díszbe öltözik, feldíszített karácsonyfák, különféle vásárfiát kínáló
árusok, karácsonyi hangulat vár mindenkit.
PROGRAM
1. nap: 2016. december 17. (szombat)
Indulás a kora reggeli órákban Élményvonattal Budapest-Nyugati pályaudvarról. További
felszállási lehetőség Vác állomáson. A vonaton közösségi programok, étkező- és bárkocsi áll a
vendégeink rendelkezésére (az itt történő fogyasztást a menetjegy ára nem tartalmazza).
Érkezés Prágába a kora délutáni órákban. Transzfer a szálláshelyre, elhelyezkedés. Délután
szabadidő, a karácsonyi forgatag felfedezése egyénileg vagy fakultatív programok keretében,
melyre a 4 fő nyertes jogosult:
Vacsora a híres U Fleku Étteremben:
3 fogásos vacsora Prága egyik leghíresebb éttermében, ahol még ma is, helyben, 500 éves
recept alapján főzik a kiváló barna sört. A vacsorához aperitifként egy pohár Becherovkát, majd
egy kávét és egy pohár sört szolgálnak fel (további fogyasztás a Nyertes saját költségén
lehetséges), az étteremben élő zene mellett élvezhetjük a helyi étel-és ital különlegességeket.
Találkozó az étterem előtt, a program után indulás vissza a szálláshelyre egyénileg. (A vacsora
az U fleku Étteremben a MÁV Nosztalgiautazás Prágába fakultatív programja, amely a Nyertes
számára, 4 fő részére a Szervező által biztosítva van. A csomag tartalma a vacsora, és a
vacsorához foglalt italsor (lásd feljebb). A további fogyasztás költsége a Nyertest terheli.)

2. nap: 2016. december 18. (vasárnap)
Reggeli a szállodában. Délelőtt szabadidő vagy fakultatív program: félnapos gyalogos
városnézés Prágában helyi magyar idegenvezetővel, melyre a nyertes 4 fő jogosult.
A kora délutáni órákban transzfer a pályaudvarra, hazautazás az Élményvonattal Budapestre.
A vonaton közösségi programok, étkező- és bárkocsi áll a vendégeink rendelkezésére. Érkezés
Budapest-Nyugati pályaudvarra a késő esti órákban.

3. TallérCo étkészlet
LUXE kerámia 18 részes barna-beige étkészlet.
A készlet tartalma:
- 6 db leveses tányér
- 6 db lapos tányér
- 6 db desszertes tányér
Alapanyag: kerámia

4. COOP vásárlási utalvány
A vásárlási utalvány használata
• Az utalvány kizárólag a Coop üzleteiben forgalmazott élelmiszerre, italra és vegyi áru termékek
vásárlására használható.
• A felhasználás esetleges további részletei a Coop utalványon, illetve a Coop áruházakban
• A vásárlási utalványok 2016. December 31-ig használhatóak fel a Coop áruházakban.
A Coop vásárlási utalvány készpénzre, egyéb fizetési eszközre nem váltható, más üzletben nem
használható, értékéből készpénz, illetve semmilyen visszatérítés nem adható. A Coop vásárlási
utalvány 5.000 Ft-os címletben kerül átadásra a nyereményösszegnek megfelelően.

