„Tegye családja életét még teljesebbé
a NESTLÉ termékeivel!”
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*, cselekvőképes *, természetes
személy* (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki a Játék időtartama alatt**:  mobiltelefonról SMSben a 06 30 774 91 64-es nem emeltdíjas telefonszámra elküldi a Minta SMS szerint ** az ALDI
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, Időpont)** APY12345678* 2016.10.27. 00:01
A beérkezett pályázatokról a rendszer semmilyen formában nem küld válaszüzenetet.
A Játékban való részvétel az 1.1 pont szerinti SMS elküldésével válik hatályossá, amely egyben a jelen
hivatalos Játék- és részvételi szabályzat automatikus elfogadását jelenti.
A játékban valamennyi magyarországi ALDI áruház részt vesz, az áruházak pontos címe megtalálható a
www.aldi.hu weboldalon.
Kizárólag a Játék időtartama alatt vásárolt, a promócióban részt vevő, 1. számú melléklet szerinti
Nestlé termékek blokkjával lehet pályázni a nyereményekért, a Játék időtartama előtt vagy után
történt promócióban részt vevő Nestlé termékek 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
nyugtasorszámot, 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 ALDI
Magyarország Élelmiszer Bt.*, 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. október 6. 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 példa szerinti tagolás szerinti adatokat tartalmazó SMS-ek érvénytelenek és nyereményre
nem jogosítanak. A nyertes az azonosító számsor alapján kerül meghatározásra. A Szervező, illetve 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 nyugta a Játék
időtartama alatt lett-e kiállítva. A nyugtán keresendő azonosító sorszám és a dátum helye:
„ALDI nyugta minta képe”

Nyeremények, sorsolások

A. Fődíj
A Szervező, a Játék időtartama alatt érvényes Pályázatot beküldő Játékosok között a játék lezárását
követően kisorsol 12 (tizenkettő) darab 28.255.- Ft értékű Tefal Masterchef Gourmet háztartási
készüléket (továbbiakban: Fődíj), melynek részletei a 2. számú mellékletben találhatóak (Fődíj). A
sorsolás a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi húzással, számítógépes program segítségével,
közjegyző jelenlétében történik, az alábbiak szerint: Szervező a promóció befejező időpontját
követően 2016. november 3. napján 12:00 órakor a Lebonyolító telephelyén a Játék teljes
időtartamának tekintetében összesen 12 darab Tefal Masterchef Gourmet háztartási készülékre
vonatkozóan sorsol. Jelen pontban meghatározott nyereményeket a Játékszabályzatnak
mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik a promóció ideje alatt a
játékszabályzatban foglaltak szerint érvényes Pályázatot küldenek be. A sorsolás helyszíne: Cherry
POP Kommunikációs Kft., 1112 Budapest, Cseresznye utca 60. A sorsolás nem nyilvános.
B. ALDI vásárlási utalvány
A Játék időtartama alatt 20 (húsz) darab a jelen szabályzat 3. számú mellékletében leírt 10.000.-Ft
értékű ALDI vásárlási utalvány kerül kisorsolásra az érvényes Pályázatot beküldő Játékosok között.
A sorsolás a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi húzással, számítógépes program
segítségével, közjegyző jelenlétében történik, az alábbiak szerint: Szervező a promóció befejező
időpontját követően 2016. november 3. napján 12:30 órakor a Lebonyolító telephelyén a Játék
teljes időtartamának tekintetében összesen 20 darab 10.000.-Ft értékű ALDI vásárlási utalvány
vonatkozásában sorsol. Jelen pontban meghatározott nyereményeket a Játékszabályzatnak
mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik a promóció ideje alatt a
játékszabályzatban foglaltak szerint érvényes Pályázatot küldenek be. A sorsolás helyszíne: Cherry
POP Kommunikációs Kft., 1112 Budapest, Cseresznye utca 60. A sorsolás nem nyilvános.
C. Nestlé ajándékcsomag
A Játék időtartama alatt 80 (nyolcvan) darab a jelen szabályzat 4. számú mellékletében leírt 1500.Ft értékű Nestlé Ajándékcsomag kerül kisorsolásra az érvényes Pályázatot beküldő Játékosok
között. A sorsolás a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi húzással, számítógépes program
segítségével, közjegyző jelenlétében történik, az alábbiak szerint: Szervező a promóció befejező
időpontját követően 2016. november 3. napján 13:00 órakor a Lebonyolító telephelyén a Játék
teljes időtartamának tekintetében összesen 80 darab 1500.-Ft értékű Nestlé ajándékcsomag
vonatkozásában sorsol. Jelen pontban meghatározott nyereményeket a Játékszabályzatnak
mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik a promóció ideje alatt a
játékszabályzatban foglaltak szerint érvényes Pályázatot küldenek be. A sorsolás helyszíne: Cherry
POP Kommunikációs Kft., 1112 Budapest, Cseresznye utca 60. A sorsolás nem nyilvános.
A promóció ideje alatt 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 Szervező kérésére
eredeti nyugtát legkésőbb a nyeremény átadásáig Szervező/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 átvétele kizárólag a nyertes
Pályázatba foglalt eredeti nyugta bemutatása esetén lehetséges, továbbá Szervező az egyes további
nyeremények átadását is az eredeti nyugta bemutatásához kötheti. 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. december 14. 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 30 (harminc) darab tartaléknyertes Pályázatot sorsol ki. A
Lebonyolító a vásárlási utalványok tekintetében összesen 50 (ötven) darab tartaléknyertes Pályázatot
sorsol ki, a Nestlé ajándékcsomagok tekintetében összesen 120 db tartaléknyertest 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 nyugtasorszám, nyugtasorszám 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 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-kód, 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 nyugta
sorszáma 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, üzenet- és 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. A Játékos a promóció ideje
alatt legfeljebb 1 (egy) darab nyereményt nyerhet, beleértve a Fődíjat is, függetlenül a beküldött
érvényes Pályázatok számától. 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 Fődíj sorsoláson minden beküldött, érvényes Pályázat részt vesz. A Nyertesek kötelesek
együttműködni a Szervezővel, illetve a nyereményjáték Lebonyolítójával annak érdekében, hogy a

nyeremények átadására a fenti határidőben sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek
a Nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy e
körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. Szervező a Játékosok által megadott
személyes adatok valóságtartalmát a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján nyertességtől függetlenül
is jogosult ellenőrizni.
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 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 beküldött
Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. kért adatok hiánya, helytelensége stb.), a Szervező és a
Szervező megbízottjai a Nyertesek felé semmiféle felelősséget nem vállalnak. 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 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 a Lebonyolító 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; nyeremenyjatek@cherrypop.hu; +36 1 610 2774 )

- 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/ és a https://aldi.hu/ 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,
valamint a www.aldi.hu honlapokon, továbbá a Játék ideje alatt a Nestlé Fogyasztói Szolgálat
telefonszámán (06-80-442-881).
Nestlé Hungária Kft. Budapest, 2016. október 01.

1. számú melléklet
A játékban résztvevő termékek listája

MEGNEVEZÉS

Súly/db

Nesquik 400g
NESCAFÉ 2in1 tasak
NESCAFÉ 3in1 strong
Nescafé Classic 200g
Nescafé Brasero 200g
Nescafé Crema 200g
Nescafé 3in1 7x17,5g
Nesquik 1,2 kg
Nestlé OATS – Ropogós gabonapehely zabbal
Nestlé OATS – Ropogós fahéjas gabonapehely zabbal
Nesquik gabonapehely 225g
Cini Minis gabonapehely 250g
Friskies száraz kutya Balance 3kg
FELIX Fantastic Húsos válogatás MP (12x100g)
BOCI Tejcsokoládé
BOCI Étcsokoládé
BOCI Vaníliás-feketeribizlis étcsokoládé
BOCI Kókuszos tejcsokoládé
BOCI Meggyes-Kekszes Tejcsokoládé ÚJ
BOCI Almás-Kekszes Tejcsokoládé ÚJ
Kit Kat 41,5g
KIT KAT CHUNKY White
KIT KAT CHUNKY Mogyorókrémes
KIT KAT CHUNKY
Balaton rum
Balaton ét 30g
Balaton tej 30g
Balaton Bumm 42g
Maggi Fortélyok Bologani spagetti alap
Maggi Fortélyok Mexikói chilis bab alap
Maggi Fortélyok Tejszínes négysajtos csirkemell alap
Maggi Fortélyok Csirkés-sajtos rakott tészta alap
Maggi Tyúkhúsleveskocka

400g
10x10g
10x18g
200g
200g
200g
7x17,5g
1200 g
350g
350g
225g
250g
3 kg
1,2kg
100 g
90 g
100 g
90 g
90 g
90 g
41,5 g
40 g
42 g
40 g
30g
30g
30g
42 g
60 g
55 g
29 g
35 g
132 g

2. számú melléklet Tefal Masterchef Gourmet háztartási készülék – QB413










Maximálisan sokoldalú konyhai robotgép, amely magas teljesítményű és vonzó megjelenéssel
rendelkezik.
Tartozékok gazdag választéka:
-4l –es nemesacél keverőedény két oldalán fogantyúval és fröccsenésgátló védelemmel,
Ellenálló keverőkarok (habverés, keverés, dagasztás), Turmixfeltét 1,5 l, húsdarálók,
gyümölcscentrifugák, 4 fém dobok a reszeléshez és szeleteléshez, könyve receptekbolygómozgás a tökéletes keverésért
Teljesítmény 900 W
Rendkívül ellenálló tészta kidolgozó tartozékok (dagasztókar, habverő, ballon)
4 l-es rozsdamentes acél tál fogantyúkkal és kifröccsenés elleni védelemmel
Kábeltároló rekesz
2 kimeneti egység
Kapacitás: 8 tojás, 1,8 kg süteménytészta, dagasztásnál 500 g liszt

3. ALDI vásárlási utalvány
10.000.-Ft értékű vásárlási utalvány, mely beváltható a magyarországi ALDI utalványok bármelyikében.
Az utalvány készpénzre nem váltható. Az utalvány felhasználási módjára vonatkozóan minden további
információ megtalálható a www.aldi.hu weboldalon.
Az utalványokat 500 Ft-os címletekben adjuk át, 2017. december 31-ig szóló érvényességi dátummal.
Az utalvány bármely, az ALDI üzletekben kapható termékre beváltható.

4. Nestlé Ajándékcsomag 1500 Ft értékben

Felix Marhahússal aszpikban 100g
Nesquik 400g
Nescafé 3in1 10x
BOCI Almás-kekszes
Maggi bolognai alap

