JÁTÉKSZABÁLYZAT
A „MAGYAR TERMÉK” „SZÍVezd ki Magyarországot”
nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata
1. A nyereményjáték szervezője
A „SZÍVezd ki Magyarországot” nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezői
a Bábolna Bio Kft. (székhelye: 1107 Budapest, Szállás utca 6., cégjegyzékszáma: 01-09-167448,
adószáma: 10767692-2-42, képviseletében eljár Daru János ügyvezető igazgató) és
a Detki Keksz Kft. (székhelye: 3273 Halmajugra, Kossuth Lajos út 178., cégjegyzékszáma: 1009-020783, adószáma: 11160500-2-10, képviseletében eljár Pavlova Olga ügyvezető igazgató)
és
a Duna-Dráva Cement Kft. (székhelye: 2600 Vác, Kőhídpart dülő 2., cégjegyzékszáma: 13-09060842, adószáma: 10324602-2-44, képviseletében eljár Szarkándi János elnök-vezérigazgató
és Guth Zoltán András kommunikációs vezető) és
a Gyulahús Kft. (székhelye: 5700 Gyula, Munkácsy Mihály utca 7-9., cégjegyzékszáma: 04-09012216, adószáma: 24229342-2-04, képviseletében eljár: Daka Zsolt ügyvezető) és
a Mary-Ker Pasta Kft. (székhelye: 2120 Dunakeszi, Bem u. 9., cégjegyzékszáma: 13-09-131053,
adószáma: 14882759-2-13, képviseletében eljár Sajcz László cégvezető)
a Sofidel Hungary Kft. (székhelye: 2541 Lábatlan, Rákóczi Ferenc út 159., cégjegyzékszáma:
11-09-024281, adószáma: 25487293-2-11, képviseletében eljár: Carlo Ferrero ügyvezető)
a Szatmári Konzervgyár Kft. (székhely: 4762 Tyukod, Bem utca 85.; cégjegyzékszáma: 15- 09063976; adószáma: 12109010-2-15, képviseletében eljár: Zsoldos Marianna ügyvezető),
valamint a
(a továbbiakban együtt: "Szervezők").
A Játékkal kapcsolatos adatkezelést a MAGYAR TERMÉK” Nonprofit Kft. a továbbiakban:
(„Adatkezelő”) végzik.

A Játékhoz kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a Rewart Kft. (székhelye: 1016
Budapest, Hegyalja út 7-13., cégjegyzékszáma: 01-09-892626, adószáma: 14182925-2-41,
telefonszáma: +36 1 279-2870, email címe: contact@rewart.hu, weboldala: www.rewart.hu - a
továbbiakban: "Lebonyolító"), valamint a GBaRT Design Stúdió Kft. (székhely: 1029 Budapest,
Zsíroshegyi út 16., cégjegyzékszám: 01-09-917297 adószám: 14733655-2-41 telefonszáma: +36 70 4191038, email címe: info@gb-art.hu, weboldala: www.gbart.hu) végzi, mint a Játékban a Szervezők
közreműködői.
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A Játék lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-124737/2017.
A „MAGYAR TERMÉK” Nonprofit Kft. direkt marketing tevékenységhez kapcsolódó
adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-124849/2017. A Bábolna Bio Kft. direkt marketing
tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-124754/2017.a DunaDráva Cement Kft. direkt marketing tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelési nyilvántartási
száma: NAIH-124768/2017.
2. A Játékban résztvevő személyek
2.1. A Játékban részt vehet minden 18 év feletti, magyarországi lakcímmel rendelkező,
a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személy (a
továbbiakban: "Játékos"), aki a Játék Időtartama alatt elektronikusan regisztrál a
www.magyarszivek.hu domain alatti weboldalon (a továbbiakban: „Honlap”), a jelen
részvételi feltételek 5.1. a) pontjában foglaltak szerint.
2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervezők, a Lebonyolító, Adatkezelők, a partner
üzletláncok, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő egyéb
gazdálkodó bármely szervezetek, ügynökségek, ezek közvetlen és közvetett
tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban állók és mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: "Ptk.") 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjában
meghatározott közeli hozzátartozói és hozzátartozói.
2.3. Amennyiben a Játék nyertese cselekvőképességében korlátozott, úgy a
nyereményre (az azzal kapcsolatos érdemi ügyintézésre) csak a törvényes
képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a Játékos cselekvőképtelen, úgy nevében
kizárólag törvényes képviselője járhat el. A cselekvőképtelenséget ill. a
cselekvőképesség korlátozottságát jogerős közokirati bizonyítékkal igazolni kell.
3. A Játékban résztvevő termékek
A promócióban a Bábolna Bio Kft.; Detki Keksz Kft.; Duna-Dráva Cement Kft.; Gyulahús
Kft.; Mary-Ker Pasta Kft.; Sofidel Hungary Kft. és a Szatmári Konzervgyár Kft. 1. sz.
mellékletben felsorolt, Magyar Termék, Hazai Termék, vagy Hazai Feldolgozású Termék
jelzéssel ellátott termékei vesznek részt (a továbbiakban: „Termék”).
4. A Játék időtartama
A Játék 2017. augusztus 15. 00 óra 00 perctől 2017. december 28. 23 óra 59 percig
tart (a továbbiakban: „Játék Időtartama”). A Játékban kizárólag a 2017. augusztus 1től 2017. december 28-ig tartó időszakban történt vásárlásokhoz tartozó
blokkokkal/számlákkal lehet részt venni.
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5. A Játék menete
5.1. A Játékban való részvétel feltétele, legalább 1 db, az 1. sz. mellékletben
meghatározott Magyar Termék, Hazai Termék, vagy Hazai Feldolgozású Termék
jelzéssel ellátott termék vásárlása valamely magyarországi üzletben, majd azt
követően a Játékba való regisztráció az alábbiakban ismertetettek szerint (amelynek
keretében a Játékos megadja a vásárlást igazoló blokk, vagy számla adatait) és a
vásárlását igazoló blokk vagy számla megőrzése legalább 2018. február 15-ig.
A Honlapon történő regisztráció során meg kell adni a személyes adatokat (teljes név,
e-mail cím, telefonszám), majd kipipálni az adott mezőt, mellyel Játékos kijelenti, hogy
elmúlt 18 éves, önkéntesen elfogadja jelen részvételi feltételekben rögzített
valamennyi feltételt, és hozzájárul fenti személyes adatai kezeléséhez, valamint
opcionálisan hozzájárulhat ahhoz, hogy adatait marketing célú megkeresés céljából a
megjelölt cégek használják és kezeljék.
A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőket semmilyen felelősség nem
terheli.
A Játékosoknak saját maguk által regisztrált és használt e-mail címmel szükséges részt
venni a Játékban. A Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók illetve telefonszám használat
jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervezők, az Adatkezelők, valamint a
Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárják, amennyiben a Játékos által megadott
adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét a Játékos
viseli kizárólagosan.
A regisztrációt követően a Játékosnak a Honlapon a megadott technikai instrukciók
figyelembevételével, az erre vonatkozó résznél fel kell tölteni a Termék vásárlását
igazoló blokk vagy számla adatait, azaz: a bolt nevét, blokk APA kódját vagy a
számlaszám első 8 számjegyét, a vásárlás dátumát és pontos idejét, valamint a
vásárolt termék megnevezését (a továbbiakban: "Pályázat"). Egy Játékos a Honlapon
keresztül korlátlan számú Pályázatot tölthet fel. Egy Pályázat ugyanakkor csak egy
blokk vagy számla adatait tartalmazhatja; illetve egy vásárlást igazoló blokk vagy
számla a Játékban csak egyszer vehet részt. A Játékban a 2017. augusztus 1. és
december 28. között történt vásárlásokhoz tartozó blokkokkal/számlákkal lehet részt
venni.
5.2. Nyeremények sorsolása, nyerőidőpontok
5.2.1. A Szervezők a Játék végén 1 db főnyereményt sorsolnak ki.
A Szervezők a Játék teljes időtartama alatt érvényesen feltöltött Pályázatok
összessége között a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes
program segítségével (gépi sorsolás), közjegyző jelenlétében sorsolják ki a
főnyereményt 2018. január 3-án, délután 15:00 órakor a Lebonyolító
székhelyén. A sorsolás nem nyilvános.
A főnyereményt a Játékszabályzat 2. számú melléklete definiálja.
5.2.2. A Szervezők a Játék során havi rendszerességgel havonta 1 db (összesen
a Játék tartama alatt 4 db) havi nyereményt sorsolnak ki.

3

4

Minden játékhónapot követően az adott játékhónapban feltöltött érvényes
Pályázatok között 1 db havi nyeremény kerül kisorsolásra. Adott játékhónap az
aktuális hónap első naptári napjának 00 óra 00 perctől az aktuális hónap utolsó
napjának 23 óra 59 percig tart, kivétel az első játékhónapot, mely 2017.
augusztus 15. (kedd) 00 óra 00 perctől 2017. szeptember 30. (szombat) 23 óra
59 percig tart.
A havi nyeremény sorsolása a véletlenszerűség elvének eleget tevő
számítógépes program segítségével (gépi sorsolás) történik az adott
játékhónapot követő harmadik munkanapon 14.00 órakor, a Lebonyolító
székhelyén: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. A sorsolás nem nyilvános.
A havi nyereményt a Játékszabályzat 2. számú melléklete definiálja. Egy Játékos
a havi nyereményből csak egyet nyerhet a Játék során.
5.2.3. A Szervezők a Játék során heti rendszerességgel, hetente 2 db (összesen
a Játék tartama alatt 19-19 db) heti nyereményt sorsolnak ki (a 2. számú
mellékletben meghatározott heti nyereményekből 1-1 darabot).
Minden játékhetet követően az adott héten feltöltött érvényes Pályázatok
között 2 db heti nyeremény kerül kisorsolásra. Adott játékhét kedd 00 óra 00
perctől hétfő 23 óra 59 percig tart, kivétel az utolsó játékhét, mely 2017.
december 19. (kedd) 00 óra 00 perctől 2017. december 28. (csütörtök) 23 óra
59 percig tart.
A heti nyeremények sorsolása a véletlenszerűség elvének eleget tevő
számítógépes program segítségével (gépi sorsolás) történik az adott hetet
követő első munkanapon 14.00 órakor, a Lebonyolító székhelyén: 1016
Budapest, Hegyalja út 7-13. A sorsolás nem nyilvános.
A heti nyereményeket a Játékszabályzat 2. számú melléklete definiálja. A
Játékos a heti nyereményekből típusonként csak egyet nyerhet a Játék során.
5.2.4. A Szervezők a Játék során nyerőidőpontok alapján napi nyerteseket
hirdetnek, minden nap 3 db (összesen 408 db) napi nyeremény kerül kiosztásra.
A Szervezők még a Játék megkezdése előtt, elektronikus sorsoló program
segítségével határozzák meg a napi nyereményekhez tartozó véletlenszerűen
kiválasztott nyerő időpontokat, minden nap 07 óra 00 perc 00 másodperc és
20 óra 59 perc 59 másodperc között, másodpercnyi pontossággal, a Játék teljes
időtartamára. A nyerőidőpontok mindenki számára titkosak. A napi
nyereményeket azok a Játékosok fogják megnyerni, akik az adott nyerő
időpontban (óra-perc-másodperc) vagy az adott időpont utáni legközelebbi
időpontban töltenek fel érvényes Pályázatot a Honlapra. Amennyiben több
Játékos másodpercre azonos időpontban tölt fel Pályázatot, a Szervezők azt a
Játékost tekintik nyertesnek, akinek a Pályázatát a számítógépes szerver
sorrendben elsőként dolgozza fel. A napi nyereményeket a Játékszabályzat 2.
számú melléklete definiálja.
Amennyiben a napi nyertes Játékos Pályázata a Játékszabályban meghatározott
bármely okból kizárásra kerül, az így nem kiadott nyeremény automatikusan
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újabb nyerő időpont formájában visszaállításra kerül a rendszerbe, és így az
ismét megnyerhetővé válik.
A Játékos a napi nyereményekből csak egyet nyerhet a Játék során.
Amennyiben a napi nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban
meghatározott bármely okból érvénytelen, a Játékos a Játékból a Pályázatával
összefüggő okból kizárásra kerül vagy a napi nyereményt az 5.4. pontban foglalt
időtartamon belül nem veszi át, Szervezők a nyerő időpontokat követően elsőként
beküldött Pályázat beküldőjét választják nyertesnek (Tartaléknyertes). Amennyiben az
adott napi nyeremény Tartaléknyertesének sem lehetséges az adott napi nyeremény
kiadása, a nyereményt a Szervezők másnak nem ajánlják fel, az adott nyeremény tehát
nem kerül kiosztásra.
A főnyeremény, valamint a havi és heti nyeremények esetén amennyiben a nyertes
Játékos nem felel meg a Játékszabályban rögzített bármely feltételnek, kizárásra kerül,
helyette pedig az első Tartaléknyertesként meghatározott Játékos (a továbbiakban:
„Tartaléknyertes”) minősül nyertes Játékosnak. Tartaléknyertesnek a Szervezők által
tartott sorsoláskor számítógépes program segítségével sorsolt 3 további Játékos
minősül, amennyiben megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek, és akik a
kisorsolás sorrendjében követik egymást. Az elektronikus úton történő sorsolás során
egy utasítással a weboldal adatbázisában tárolt adatokból Szervezők/Lebonyolító
véletlenszerűen kiválasztják a feltételeknek megfelelő Nyerteseket és a
Tartaléknyerteseket. A Szervezők a nyeremények átadásáig kizárhatják a Játékból azt
a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. Szervezők
szintén kizárhatják a Játékból azt a nyertes Játékost, aki a Játékszabály 5.4.1. pontjában
foglaltak értelmében nem elérhető.
A Szervezők fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból
kizárják azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának
feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra
lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.
A kizárás a Szervezők egyoldalú indokolás nélküli írásba foglalt értesítése alapján az
értesítés Szervezők általi megküldése tényével hatályosul és a kizárást a Játékos köteles
tudomásul venni.

5.3. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma,
teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló
technológia függvénye, és ezáltal kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőkön
és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati
hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat
fenntartása. A Szervezők és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó
mindennemű felelősséget kizárnak.

5.4. Nyeremények átvétele
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A nyertes Játékosok a nyereményeket az alábbiak szerint vehetik át:
A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezőkkel, illetve a Lebonyolítóval a
nyeremény átvétele, illetve igénybevétele érdekében.
Nyerőidőpontos nyertesség – napi nyeremények - esetén a nyertes Játékos a
nyereményről a kódfeltöltés utáni pop-up üzenetben értesül, a játék során történő
főnyeremény, valamint a havi és heti nyeremény megnyerése esetén a Szervezők a
nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesítik a Játékos által a
regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail útján, amelyről a nyertes
Pályázat érkezett, a sorsolást követő legkésőbb 48 órán belül. A nyertes Játékos az első
értesítést követő tíz (10) naptári napon belül köteles az adatait megerősíteni a
nyereményértesítőben megküldött módon és megadni szállítási címét.
A Lebonyolító a nyertes Játékostól postai úton bekéri a feltöltött Pályázat adatait
tartalmazó eredeti blokkot vagy számlát a nyereményre való tényleges jogosultság
igazolása céljából, ezért a blokkokat és a számlákat a Játékosoknak meg kell őrizniük
legalább 2018. február 15-ig. Az eredeti blokk vagy számla beküldésére a nyertes
Játékosnak legfeljebb 10 naptári nap áll rendelkezésére a nyeremény értesítéstől
számítva az alábbi címre: Rewart Kft. 1525 Budapest, Pf.: 135. Jelige: „SZÍVezd ki
Magyarországot!” (a postaköltség a Játékost terheli).
A kézbesítésért felelősséget a Szervezők és a Lebonyolító nem vállalnak. Ajánljuk, hogy
a nyertes Játékos ajánlott küldeményként továbbítsa a Lebonyolító részére az eredeti
blokkot, vagy számlát.
Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy "nem elérhető"-nek minősül, és
kizárásra kerül a Játékból, továbbá a Tartaléknyertes minősül nyertes Játékosnak,
amennyiben megfelel a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek és a neki küldött első
értesítést követően tíz (10) naptári napos határidőn belül visszajelzett.
A vásárlást igazoló eredeti blokk/számla kézhezvételét és ellenőrzését követően a
nyertes Játékos részére a nyereményt a Lebonyolító juttatja el saját költségén
futárszolgálattal. A futárszolgálat munkanapokon 9 és 17 óra között szállítja ki a
nyereményeket, ezért a játékosok olyan címet adjanak meg, ahol ebben az
intervallumban át tudják venni a nyereményüket. A nyeremények másra át nem
ruházhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatóak, kereskedelmi
forgalomba nem hozhatóak és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább.
A Főnyeremény átadására a nyertessel egyeztetett helyen és időben kerül sor.
Amennyiben a nyertes Játékost vagy bármelyik Tartaléknyertest a regisztráció során
megadott elérhetőségei egyikén sem lehet igazoltan elérni a sorsolást követő 10
munkanapon belül, vagy a főnyeremény átvételét írásban visszautasítja, úgy Pályázata
érvénytelennek minősül és helyébe – a kisorsolás sorrendje szerinti – Tartaléknyertes
lép.
Szervezők és a Lebonyolító rögzítik, hogy 2018. február 15-ét követően a Játékkal,
illetve a nyereményekkel kapcsolatos reklamációt nem áll módjukban elfogadni.
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6. A Nyeremények
6.1. Főnyeremény:
A Szervezők a Játék teljes Időtartama alatt érvényesen feltöltött Pályázatok összessége között
1 db főnyereményt sorsolnak ki, amely egy Suzuki Vitara személygépkocsi.

6.2. Havi nyeremény:
Havonta 1 db (a Játék folyamán összesen 4 db) Neuzer kerékpár kerül kisorsolásra.
6.3. Heti nyeremények:
Hetente 1 db Thule hátizsák és 1 db Alcatel Shine Lite Satin Gold okostelefon (a Játék
folyamán összesen 19-19 db) kerül kisorsolásra.
6.4. Napi nyeremények:
Naponta 3 db (a Játék ideje alatt összesen 408 db) pendrive kerül kiosztásra.
A Játékban megnyerhető nyeremények részletes leírását a jelen Játékszabályzat
elválaszthatatlan részét képező 2. számú melléklet tartalmazza.
Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt kizárólag egy darab napi nyereményre, típusonként
egy darab heti nyereményre, egy darab havi nyereményre, illetve egy darab Főnyereményre
lehet jogosult.
A Szervezők fenntartják a jogot, hogy előre nem látható, a meghirdetett nyeremények igénybe
vételét lehetetlenné tevő okok miatt a nyereményeket megváltoztassák, vagy visszavonják, és
azok helyett ugyanakkora vagy nagyobb értékű nyereményt ajánljanak fel.
7. Kedvezménykupon
7.1. Az ajándék kedvezményre (kedvezménykuponra) való jogosultság feltétele: 1
érvényes Pályázat feltöltése a Honlapon. A Játékos minden feltöltött érvényes
Pályázat után jogosulttá válik 1 darab, a Szervezők partnerei által biztosított
kedvezménykupon letöltésére.
7.2. Játékos szabadon választhat a különböző, Honlapon mindenkor feltüntetett
kedvezmények közül.
7.3. A kedvezménykuponok egyedi sorszámmal rendelkeznek, és a Honlapon
feltüntetett partnernél, a meghatározott feltételekkel, az ott megadott mértékben
nyújtanak kedvezményt.
7.4. Egy kedvezménykupon csak egyszer, egy vásárlás alkalmával használható fel. A
kedvezménykupon felhasználására vonatkozó kedvezményes vásárlási feltételek
részletei a jelen Játékszabályzatban, a promóciós weboldal Kedvezménykuponok
menüpontja alatt, valamint a kedvezménykuponon találhatók meg.
7.5. A kedvezménykuponok 2017. augusztus 15-től legfeljebb 2017. december 31-ig,
illetve a rendelkezésre álló készlet erejéig válthatóak be. A kedvezményre jogosító
kedvezménykuponok felhasználási ideje kupononként esetlegesen eltérő lehet,
minden kuponon feltüntetésre kerül a pontos beváltási határidő. A
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7.6.
7.7.
7.8.

7.9.
7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

kedvezménykuponok beváltási határidejének lejárta után azokkal kapcsolatban
reklamációt a Szervezők és Lebonyolító nem fogadnak el.
A kedvezménykuponon szereplő kedvezmény nem vonható össze semmilyen más
kedvezménnyel, akcióval.
A kedvezménykupon nem értékesíthető, készpénzre nem váltható, és más ajánlattal
nem vonható össze.
Az ajánlatok minden esetben a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek,
Szervezők és Lebonyolító fenntartják a jogot a kedvezmények korlátozására,
megváltoztatására, illetve cseréjére a promóció időtartama alatt.
A kedvezménykupon kiválasztása után a kedvezmény típusát illetően változtatásra
nincs lehetőség.
A kedvezménykupon kiválasztásának, letöltésének és nyomtatásának végső
határideje: 2017. december 28-án 23 óra 59 perc 59 mp. Az a Játékos, aki a
megadott határidőig nem nyomtatja ki kedvezménykuponját a Játékszabályzatnak
megfelelően, elveszti jogosultságát az ajándék kedvezményre vonatkozóan. 2018.
január 1-től a promóciós oldal kuponnyomtatási aloldalai már nem állnak
rendelkezésre.
Szervezők és Lebonyolító fenntartják a jogot, hogy elutasítsanak minden illetéktelen
(az ajándék kedvezményre nem jogosult) személy által beküldött igényt. Ajándék
kedvezményre csak a Játékszabályzat rendelkezései szerint regisztráló és az ott
megadott feltételek szerint Pályázatot feltöltő személyek válhatnak jogosulttá.
Szervezők és Adatkezelők és Lebonyolító nem felelősek a kedvezménykuponok
helytelen felhasználásáért, a minőséggel és elérhetőséggel kapcsolatos
elégedetlenségekért.
Az ajándék kedvezmény igénybevételével kapcsolatos kérdések esetén a
Lebonyolító ügyfélszolgálata ad felvilágosítást a Játék teljes időtartama alatt az
info@magyarszivek.hu e-mail címen.
A Szervezők, az Adatkezelők valamint a Lebonyolító nem felelősek az Ajándék
kedvezmény kuponok felhasználásáért, és ebben a körben különösen nem felelősek
a kedvezményeket nyújtó Szolgáltatóknál igénybe vett szolgáltatások feltételeiért,
ideértve az esetleges mennyiségi és minőségi kifogásokat is, továbbá a
szolgáltatások igénybevétele kapcsán kialakuló esetleges betegségekért vagy
balesetekért.
A Szervezők, az Adatkezelők valamint a Lebonyolító nem vállalnak felelősséget a
Szolgáltatók személyzetéért és vezetőségéért, valamint az általuk kibocsátott
információkért, sem panaszt, sem követelést nem fogadnak el a Szolgáltatókkal
kapcsolatos elégedetlenség vagy vita esetén. Nem vállalnak továbbá felelősséget a
személyes veszteségekért, beleértve, de nem kizárólagosan, az anyagi veszteséget,
amely saját, vagy a valamely más látogató, avagy a Szolgáltató hibájából következett
be.
Az ajándék kedvezménykuponok a program időtartama alatt változhatnak,
cserélődhetnek.

8. Információ a Játékról
A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a Honlapon, a résztvevő
üzletláncok üzleteiben, online hirdetésekben, elektronikus hírlevélben. A teljes
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részletességű információk és a Játék jelen hivatalos részvételi feltételei a Honlapon
érhetőek el. A Játékkal illetve a nyereményekkel kapcsolatos kérdések esetén keresse
a Lebonyolító ügyfélszolgálatát a Játék Időtartama alatt az info@magyarszivek.hu email címen. A Szervezők a Játékkal kapcsolatos elsődleges kommunikációs felületnek
és minden esetben irányadónak a www.magyarszivek.hu honlapot tekintik, így
bármely módosítás vagy változás elsődlegesen ezen a felületen érhető el.
9. Adó- és járulékfizetési kötelezettség
A nyereményeket SZJA és egyéb járulék nem terheli. Ugyanakkor a Szervezők vállalják,
hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a Szervezők a
nyertes Játékosok nevében és helyettük kifizetik a nyereményre esetlegesen
közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban
felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulékot. A főnyeremény
személygépkocsi üzembe-, illetve forgalomba helyezéshez, valamint a
személygépkocsi tulajdonjogának a nyertes javára történő átírásához kapcsolódó
valamennyi költséget a Szervezők viselik. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más
adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség (pl. a nyereményátvétel helyére
történő utazás költségei) a nyertest terheli.
10. Vegyes rendelkezések
10.1.
A Szervezők kizárólag azokat a vásárlást igazoló blokkokat fogadják el a
Pályázatok érvényességének bizonyítására, amelyeken a Játékban résztvevő
Termékek – márkanevet is tartalmazó - megnevezése, illetve a résztvevő
üzletláncokban történt feltöltött vásárlás adatai szerepelnek. Abban az esetben, ha a
vásárlás helyszínén a vásárlást igazoló blokkon/számlán nem tüntetik fel a vásárolt
termékek márkanevét, kérjük kérjen saját nevére szóló, tételes számlát. Számla adatok
feltöltésénél a számla számlaszámának első 9 karakterét kell feltölteni az APA kód
helyére, és a vásárlás idejének a számlán szereplő időpont kell feltüntetésre kerüljön.
10.2.
A Szervezők nyertesség esetén kizárólag azokat a postai úton beküldött eredeti
blokkokat/számlákat fogadják el a nyertesség bizonyítására, melynek APA
kódja/számlaszáma megegyezik a nyertes pályázat feltöltött vagy beküldött APA
kódjával/számlaszámával és egyéb feltöltött vásárlási adataival. Szervezők és
Lebonyolító nem fogadnak el tépett, szennyezett, elmosódott illetve bármilyen egyéb
okból sérült, megrongálódott blokkot/számlát. Lebonyolító felhívja a figyelmet, hogy
a beküldött eredeti blokkok és számlák visszaküldésére nincs lehetőség.
10.3.
A Szervezők, illetve azok bármely leányvállalata tulajdonosai, vezető
tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért és esetleges hiányaiért
kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok
kifejezett rendelkezéssel tiltják. A (nyertes) Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek
között kizárólag a nyeremény gyártójával szemben érvényesítheti a jótállásra és a
szavatosságra vonatkozó szabályok szerint.
10.4.
A Szervezők a Játékban nem osztanak szét a jelen részvételi feltételekben
felsorolt nyereményeken túlmenően egyéb nyereményt.
10.5.
A promóciós anyagok nyomtatási hibáiért a Szervezők, az Adatkezelők és a
Lebonyolító, valamint a Játékban résztvevő üzletek tulajdonosai, vezető tisztviselői és
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alkalmazottai kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar
jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
10.6.
A hamisított Pályázatokban a Játékos vásárlását igazoló blokkok vagy számlák
érvénytelenek, és nem vehetnek részt a Játékban, beleértve a promóciós Termék
vásárlását igazoló blokkok vagy számlák felületének bárminemű manipulációját. A
Játékban résztvevő blokkok és számlák érvényességével kapcsolatban felmerülő
bármely vita esetén a Szervezők döntése az irányadó.
10.7.
A Játékosok a jelen Játékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak
ahhoz, hogy a Szervezők a nyereményeket nyilvános program keretében is
átadhassák, továbbá publikálhassák vagy ismertethessék a nyertes Játékosok nevét és
fotóját a tömegtájékoztatási médiákban, közösségi média felületeken és egyéb
promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Ennek
megfelelően a nyertesek a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak nevük és
képmásuk nyilvánosságra hozatalához, valamint ahhoz, hogy a róluk készült felvételt
és fényképeket a Szervezők időbeli-, térbeli-, mód- és mértékbeli korlátozás nélkül
díjmentesen felhasználják a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett.
Felkérés esetén ellentételezési igény nélkül vállalják továbbá, hogy rendelkezésre
állnak média interjú céljából. A Szervezők kérésére a nyertes Játékosoknak a fentieket
aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük.
A Játékosok a regisztrációnál megjelölhetik, hogy hozzájárulásukat adják-e a megjelölt
cégek esetén az elektronikus direkt marketing (eDM) levél küldéséhez a jövőben a
promóciókkal, illetve egyéb marketing üzenetekkel összefüggően. A Játékos tudomásul
veszi, hogy amennyiben a Játék lezárulta előtt, kizárólag a direkt marketing célú
megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervezők a Játék lebonyolításához
szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait – a Játékos
ellenkező rendelkezése hiányában - továbbra is kezelhetik.
10.8.
A nyereményeket azok a részvételre jogosult személyek vehetik át, akik olyan
eredeti, promócióban résztvevő Termék vásárlását igazoló blokkon vagy számlán
szereplő adatokat töltöttek fel a Honlapon, melyet a rendszer azonosított, elfogadott,
és érvényesnek minősített.
10.9.
A regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás,
helytelen szállítási cím megadása, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) sem a
Szervezők, az Adatkezelők, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak
és ennek bekövetkezésekor nem kötelesek a nyeremények átadására.
10.10.
A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre illetve egyéb
kedvezményre nem válthatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók és semmilyen
módon nem értékesíthetők tovább.
10.11.
A Játékosok a részvétellel automatikusan és kifejezetten elfogadják a Honlapon
megtalálható jelen részvételi feltételeket annak mellékleteivel együtt.
10.12.
Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jelen részvételi feltételeket indokolt
esetben bármikor, egyoldalúan megváltoztathassák vagy visszavonják.
10.13.
A Szervezők fenntartják a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel
bármely Játékossal kapcsolatban, felfüggesszék a Játékos részvételét és a
nyereményének az átadását, illetve kizárja a Játékost a Játékból indokolás nélkül. A
Szervezők fenntartják a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból
kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának
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feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra
lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.
10.14.
A fentiek mellett a Szervezőket nem terheli felelősség a jelen részvételi
feltételekkel kapcsolatban vagy azok alapján a Játékos, vagy harmadik felek által
elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért,
költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést,
nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy
elvesztését harmadik személyek követelését. A Szervezőknek a Játékos irányában a
jelen részvételi feltételekkel összefüggésben a szerződésen alapuló, illetve
szerződésen kívül okozott kárért vagy egyébként fennálló teljes felelőssége semmi
esetre sem haladja meg a Játékos által a Termékért fizetett összeget. A Szervezők a
Pályázatok hiányosságáért, hibájáért, a postai kézbesítés elmaradásáért, vagy
késedelméért semmilyen felelősséget nem vállal.
10.15.
Jelen részvételi feltételekre a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban
való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok
joghatósága alá tartoznak.

Kelt: 2017. augusztus 15.
Utoljára frissítve: 2017. augusztus 30.
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1. sz. melléklet
A Játékban résztvevő termékek listája:

Cégnév

Bábolna Bio Kft. (10
termék)

Detki Keksz Kft. (32
termék)

Promócióban résztvevő védjegyes
termékek (kiszereléssel)
BIOSTOP Élelmiszermoly csapda 2 db
BIOSTOP Ruhamoly csapda 2 db
BIOSTOP Csótánycsapda 2 db
PROTECT Csótány -és hangyaírtó aeroszol 400
ml
PROTECT Ágyi poloska és hangyaírtó permet
PROTECT PLUS Rágcsálóírtó pép 500 G
PROTECT PLUS Rágcsálóírtó pép 300 G
PROTECT PLUS Rágcsálóírtó pép 250 G
PROTECT Rágcsálóírtó granulátum 350 G
PROTECT Rágcsálóírtó csalétek 125 G
Állatfigurás Háztartási keksz 180g
Állatfigurás kakaós keksz 140g

EAN kód Védjegy
5997378712107 Hazai Termék
5997378710110 Hazai Termék
5997378712121 Hazai Termék
5997378740377
5997378740575
5997378771104
5997378771111
5997378770510
5997378770626
5997378770329
5997380351097
5997380351080

Coco crunchy kókuszos teasütemény kakaós
étbevonómasszával félig mártva 150g

5997380351004

Fruity crunchy erdei gyümölcsös teasütemény
kakaós étbevonómasszával félig mártva 150g

5997380351011

Coco crunchy kókuszos teasütemény kakaós
étbevonómasszával félig mártva 500g

5997380350465

Fruity crunchy erdei gyümölcsös teasütemény
kakaós étbevonómasszával félig mártva 500g

5997380350991

Cukormentes édes omlós keksz 200g
Cukormentes kakaós omlós keksz 180g
Cukormentes kókuszos omlós keksz 180g
Darálós vaníliás és kakaós omlós keksz 200g

5997380330467
5997380360273
5997380360280
5997380350724

Detki KeXchips hagymás-tejfölös 75g

5997380351219

Detki KeXchips Sajtos 75g

5997380351202

Detki KeXchips tengeri sós 75g

5997380351226

Detki Kréker Gyerekeknek pizzás 100g
Detki Kréker Gyerekeknek sajtos 100g
Detki Kréker Hagymás-Tejfölös 100g
Detki Kréker Sajtos 100g
Detki Kréker tengeri sós 100g
Mese mézes linzer kakaós étbevonóval félig
mártva200g

5997380351196
5997380351189
5997380351257
5997380351233
5997380351172
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Hazai Termék
Hazai Termék
Hazai Termék
Hazai Termék
Hazai Termék
Hazai Termék
Hazai Termék
Hazai Termék
Hazai Termék
Hazai
Feldolgozású
Termék
Hazai
Feldolgozású
Termék
Hazai
Feldolgozású
Termék
Hazai
Feldolgozású
Termék
Hazai Termék
Hazai Termék
Hazai Termék
Hazai Termék
Hazai
Feldolgozású
Termék
Hazai
Feldolgozású
Termék
Hazai
Feldolgozású
Termék
Hazai Termék
Hazai Termék
Hazai Termék
Hazai Termék
Hazai Termék

5997380362727 Hazai Termék
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Mese mézes linzer tejbevonómasszával félig
mártva 200g
Mese Mézes linzer almakockával és fahéjjal
160g
Mese Mézes linzer narancsdarabokkal és
gyömbérrel 160g
Mini karika fahéjas teasütemény kakaós
étbevonómasszával félig mártva 150g
Mini karika dupla kakaós teasütemény kakaós
étbevonómasszával félig mártva 150g
Tere-Fere kókuszos omlós keksz 180g + 20g
ajándékba
Tere-fere mézes keksz 180g + 20g ajándékba
Tere-fere omlós édes keksz 180g + 20g
ajándékba
Tere-fere omlós kakaós 180g + 20g ajándékba
Zab-álom almás zabpelyhes omlós keksz 180g
Zab-álom erdeigyümölcsös zabpelyhes keksz
180g
Zab-álom meggyes zabpelyhes omlós keksz
180g
Zab-álom zabpelyhes omlós keksz 180g

Duna Dráva Cement
Kft. (8 termék)

Mary-Ker Pasta Kft.
(27 termék)

CEM I 52,5 N Portlandcement, Beremend (
zsákos)
CEM II/B-M (V-LL) 32,5 N Kompozitportlandcement, Beremend (zsákos)
CEM II/A-M (V-LL) 42,5 N Kompozitportlandcement, Beremend (zsákos)
CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R Kompozitportlandcement, Vác (zsákos)
CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R Kompozitportlandcement, Beremend (zsákos)
CEM II/B-S 42,5 N Kohósalak-portlandcement,
Vác (zsákos)
CEM III/A 32,5 N-MSR Mérsékelten szulfátálló
kolhósalakcement, Vác (zsákos)
CEM I 52,5 N-SR 0/NA Portlandcement, Vác
(zsákos)
Dunakeszi Zero Szarvacska
Dunakeszi Zero Fodros kocka
Dunakeszi Zero Tarhonya
Dunakeszi Zero Spagetti
Dunakeszi Zero Orsó
2t Dunakeszi Szarvacska
2t Dunakeszi Fodros kocka
2t Dunakeszi Tarhonya
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5997380362666 Hazai Termék
5997380362673 Hazai Termék
5997380362697 Hazai Termék
Hazai
5997380351271 Feldolgozású
Termék
Hazai
5997380351288 Feldolgozású
Termék
5997380351363 Hazai Termék
5997380351370 Hazai Termék
5997380351349 Hazai Termék
5997380351356 Hazai Termék
Hazai
5997380350779 Feldolgozású
Termék
Hazai
5997380350762 Feldolgozású
Termék
Hazai
5997380350809 Feldolgozású
Termék
Hazai
5997380350786 Feldolgozású
Termék
Magyar Termék
Magyar Termék
Magyar Termék
Magyar Termék
Magyar Termék
Hazai Termék
Hazai Termék
Magyar Termék
Magyar Termék
Magyar Termék
Magyar Termék
Magyar Termék
Magyar Termék
Magyar Termék
Magyar Termék
Magyar Termék
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Sofidel Hungary Kft.
(30 termék)

2t Dunakeszi Rövidcső
2t Dunakeszi Orsó
4t Dunakeszi Szarvacska
4t Dunakeszi Spagetti
4t Dunakeszi Fodros kocka
4t Dunakeszi Tarhonya
4t Dunakeszi Foros rövidmetélt
4t Dunakeszi Csiga
4t Dunakeszi Csipet tarhonya
Korona teljes kiőrlésű Penne
Korona teljes kiőrlésű Spagetti
Korona teljes kiőrlésű Orsó
Korona teljes kiőrlésű Szarvacska
Pengős Fodros nagykocka
Pengős Spagetti
Pengős Orsó
Pengős Szarvacska
8t Mándy Boglya cérna
8t Mándy Boglya metélt
Forest Ecoring 4 tekercses 2 rétegű toalettpapír
Forest Ecoring 8 tekercses 2 rétegű toalettpapír
Forest Kamilla Akciós24 tekercses 3 rétegű
toalettpapír
Forest Kamilla Extra 32 tekercses 2 rétegű
toalettpapír
Forest Kamilla 32 tekercses 3 rétegű
toalettpapír
Forest Bianka Kamilla 4 tekercses 3 rétegű
toalettpapír
Forest Bianka Aloe 4 tekercses 3 rétegű
toalettpapír
Forest Bianka Honey-Almonds 4 tekercses 3
rétegű toalettpapír
Forest Bianka Kamilla 8 tekercses 3 rétegű
toalettpapír
Forest Bianka Aloe 8 tekercses 3 rétegű
toalettpapír
Forest Bianka Honey-Almonds 8 tekercses 3
rétegű toalettpapír
Forest BigPack 40+8 tekercses 2 rétegű
toalettpapír
Forest Bianka Honey-Almonds 16 tekercses 3
rétegű toalettpapír
Forest Bianka Aloe 16 tekercses 3 rétegű
toalettpapír
Forest Bianka Classic 16 tekercses 3 rétegű
toalettpapír
Forest Bellis Mini-Maxi 2 tekercses 3 rétegű
papírtörlő
Forest Ecoring 2 tekercses 2 rétegű papír törlő
Forest Bianka Sense Cream 90 zsebkendő
Forest Bianka Sense Rain 90 zsebkendő
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Magyar Termék
Magyar Termék
Magyar Termék
Magyar Termék
Magyar Termék
Magyar Termék
Magyar Termék
Magyar Termék
Magyar Termék
Magyar Termék
Magyar Termék
Magyar Termék
Magyar Termék
Magyar Termék
Magyar Termék
Magyar Termék
Magyar Termék
Magyar Termék
Magyar Termék
5997892504028 Hazai termék
5997892503991 Hazai termék
5997892505179 Hazai termék
5997892512344 Hazai termék
5997892512801 Hazai termék
5997892500877 Hazai termék
5997892512610 Hazai termék
5997892508996 Hazai termék
5997892503403 Hazai termék
5997892512122 Hazai termék
5997892509016 Hazai termék
5997892512160 Hazai termék
5997892509276 Hazai termék
5997892512634 Hazai termék
5997892511064 Hazai termék
5997892509092 Hazai termék
5997892512092 Hazai termék
5997892512542 Hazai termék
5997892512566 Hazai termék
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Gyulahús Kft. (8
termék)

Forest Bianka Sense Nature 90 zsebkendő
Forest Bianka Aloe 100 zsebkendő
Forest Bianka Méz-Mandula 100 zsebkendő
Forest Bianka Classic 100 zsebkendő
Forest Bianka Kamilla 100 zsebkendő
Forest Bianka Gránátalma 100 zsebkendő
Forest Ecoring 100 zsebkendő
Forest Szofi mintás 45 db-os szalvéta
Forest Virág 60 db-os szalvéta
Forest Kékfeső 45db-os szalvéta
Forest Salvia MIX 45db-os szalvéta

5997892512528
5997892503021
5997892505766
5997892500426
5997892505773
5997892512504
5997892500440
5997892501492
5997892504042
5997892508453
5997892501478

Gyulai kolbász fűszeres májas 120g

5998001658786

Gyulai Szeletelt Marha vastag kolbász 80g
Gyulai Szeletelt Marha vékony kolbász 80g
Gyulai Szeletelt Marha szalámi 80g

5998001689711
5998001689704
5998001689292

Gyulai Szeletelt Kastély szalámi 100g

5998001689308

Kézműves vékony kolbász 400g
Kézműves vékony kolbász ,lédig

5998001654375
2853660000000

COOP szeletelt szárazkolbász,100g

5998001689513

580 ml Csemegeuborka 2-5 cm
580 ml Csemegeuborka 3-6 cm
720 ml Körtebefőtt
720 ml Meggybefőtt magozott
720 ml Kovászos uborka
370 ml Csemegeuborka fűszeres 3-6 cm
370 ml Csemegeuborka édes-savanyú 3-6 cm
370 ml Csemegeuborka enyhén kapros 3-6 cm
720 ml Párolt vöröskáposzta
720 ml Kockázott sütőtök cukrozott lében
720 ml Csípős csemegeuborka 6-9 cm
720 ml Kapros csemegeuborka 6-9 cm
720 ml Fokhagymás csemegeuborka 5-8 cm
Szatmári Konzervgyár
720 ml Csemegeuborka 5-8 cm
Kft. (32 termék)
720 ml Csemegeuborka 6-9 cm
425 ml Gyümölcssaláta
720 ml Ecetes almapaprika
370 ml Chili paprika
720 ml Hagymáslecsó
720 ml Pritaminpaprika negyedelt

5998094552077
5998094552909
5998094513504
5998094511357
5998094552114
5998094552558
5998094552671
5998094552541
5998094555511
5998094514518
5998094552763
5998094552091
5998094552282
5998094550769
5998094550301
5998094513955
5998094553272
5998094553685
5998094543143
5998094553142
5998094555450

580 ml Rege Párolt vöröskáposzta
212 ml Rege Bio szuperédes csemegekukorica
720 ml Csemegeuborka édes-savanyú 5-8 cm
720 ml Csemegeuborka enyhén kapros 5-8 cm
720 ml Csemegeuborka édes-savanyú 3-6 cm
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5998094542801
5998094551759
5998094551766
5998094551810

Hazai termék
Hazai termék
Hazai termék
Hazai termék
Hazai termék
Hazai termék
Hazai termék
Hazai termék
Hazai termék
Hazai termék
Hazai termék
Hazai
feldolgozású
termék
Hazai termék
Hazai termék
Hazai termék
Hazai
feldolgozású
termék
Magyar termék
Magyar termék
Hazai
feldolgozású
termék
Hazai termék
Hazai termék
Hazai termék
Hazai termék
Magyar termék
Hazai termék
Hazai termék
Hazai termék
Hazai termék
Hazai termék
Hazai termék
Hazai termék
Hazai termék
Hazai termék
Hazai termék
Hazai termék
Hazai termék
Hazai termék
Hazai termék
Hazai termék
Hazai
feldolgozású
termék
Magyar termék
Hazai termék
Hazai termék
Hazai termék
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4250 ml Csemegeuborka 3-6 cm
4250 ml Csemegeuborka 6-9 cm
4250 ml Csemegeuborka 9-12 cm
4250 ml Pritaminpaprika negyedelt, ecetes
4250 ml Kockázott sütőtök édes-savanyú
4250 ml Kockázott sütőtök édes-savanyú,
édesítőszerekkel
4250 ml Meggybefőtt magozott
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5998094550189
5998094552831
5998094552848
5998094553463
5998094514525

Hazai termék
Hazai termék
Hazai termék
Hazai termék
Hazai termék

5998094514532 Hazai termék
5998094511371 Hazai termék
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2. sz. melléklet
NYEREMÉNYEK

Főnyeremény:
A Szervezők a Játék teljes Időtartama alatt érvényesen feltöltött Pályázatok összessége között 1
db főnyereményt sorsolnak ki, amely egy Suzuki Vitara személygépkocsi.

Váltsd valóra álmaidat a Suzuki Vitarával!
Fedezd fel önmagad és éld meg a szabadságot! A Vitarával egy teljesen új világ nyílik
meg előtted, melyben élvezetes az utazás minden perce. Megnyerő stílusa a Suzuki sport
és szabadidő autók formatervezési örökségét ötvözi, egyedülálló modern formákkal.
Korszerű felszereltségével és személyreszabhatóságával Téged is levesz majd a lábadról.
Nyerd meg Magyarország kedvenc városi terepjáróját és éld át a Vitara életérzést!
MŰSZAKI ADATOK:









Motor: 1.4 Turbó benzin
Sebességváltó: 6 sebességes manuális
Teljesítmény: 140 LE (103 kW)
Hajtás: Elsőkerék-meghajtás
Fogyasztás (kombinált, átlag): 5,2
Keréktárcsa mérete: 215/55R17 + könnyűfém keréktárcsa (festett magasfényű fekete)
CO2 kibocsájtás: 106-130 g/km
Átlag fogyasztás: 3,7-6,7 liter/100km

KÉNYELEM:



















Automata Start/Stop rendszer
Automata klíma
USB csatlakozó
Első és hátsó ködlámpák
Kormányról vezérelhető audiórendszer és telefon
Bőrborítású kormánykerék
Távirányítós központi zár
Sötétített üvegezés (hátsó oldalablakok, hátsó szélvédő)
Elektromosan állítható, behajtható, fűthető külső tükrök
Tolatókamera
Érintőképernyős multimédia egység (Navigációval)
Ülésfűtés (mindkét első ülésen)
6 hangszóró
Nyomógombos motorindító rendszer
Elektromos ablakemelők (elöl, hátul)
Automata világításvezérlés és fényszórómagasság állítás
LED projektor (tompított fényszóró)
Bőr üléskárpit

BIZTONSÁG:
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ABS EBD-vel
7 SRS légzsák (2 oldallégzsák, 2 függönylégzsák, 2 első légzsák, térdlégzsák)
ESP (Elektronikus Menetstabilizáló Rendszer)
Riasztó
Hegymeneti elindulássegítő
DRL - LED (Nappali menetfény)
TPMS (Gumiabroncsnyomást ellenőrző rendszer)
Radaros vészfékasszisztens
Vészfékasszisztens
Adaptív tempomat

Havi nyeremény:
Havonta 1 db (a Játék folyamán összesen 4 db) Neuzer kerékpár kerül kisorsolásra.
Ravenna 6 Plus kerékpár
Városi kerékpár stabil, mély átlépésű acél vázzal, duplafalú felnivel, Shimano 6
sebességes váltóval és markolat váltókarral. A kényelmet Selle Royal zselés nyereg és
ergonomikus markolatok szolgálják. A közlekedési biztonságot teljes KRESZ felszereltség
biztosítja. Extrák: sárvédő, csomagtartó, Láncvédő és kitámasztó.
További információ a hivatalos honlapon található termékkatalógusban:
http://neuzer.hu/cms/

Heti nyeremények:
Hetente 1 db Thule hátizsák és 1 db Alcatel Shine Lite Satin Gold okostelefon (a Játék
folyamán összesen 19-19 db) kerül kisorsolásra.
A Thule hátizsákok igencsak sokoldalúak: valamennyi igényedet képesek kiszolgálni egy
kirándulás alatt, és közben védelmet biztosítanak elektronikai eszközeidnek. A Thule
EnRoute 13 literes hátizsákját SafeEdge technológiával látták el, hogy biztonságban
tudhasd a maximum 13”-os laptopodat és egy tabletet. Nem csak belül, de kívül is
megbízható: fényvisszaverő fülei, amelyek szükség esetén elrejthetőek garantálják a
láthatóságot éjszaka is, és a kerékpárvillogódnak is találsz rajta helyet. Külső kisebb
zsebéből gyorsan ki tudod venni a szükséges tárgyakat, az oldalán található rugalmas
hálóba pedig elhelyezhetsz bármilyen kulacsot vagy üveget. És a legfontosabb: mindezek
mellett a viselése rendkívül kényelmes, ugyanis hátoldala légáteresztő anyagból készült.
További információk:
https://casetrade.hu/thule/termekadatlap/249/5088/thule_enroute_13l_hatizsak.htm
l
Gyönyörűen vékony és lenyűgözően kifinomult megjelenésével az Alcatel SHINE LITE
kitűnik a tömegből. Elegáns és makulátlan kombinációt alkot az üveg és a fém, hogy
kiemelje eredendő ragyogásod. Hajlított 2.5D üveg veszi körül a fémházat, így
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kényelmesen simul a kézbe. A Fehér, Arany és Fekete színekből kiválaszthatod a
stílusodnak legmegfelelőbbet, a beépített ujjlenyomatolvasóval és kiváló kameráival
pedig igazi társad lehet. Egyetlen érintés elég, hogy megnyisd a kedvenc
alkalmazásaidat: válaszd ki, melyik ujjaddal nyitod meg a Facebookot, böngészőt vagy
bármelyik tetszőleges appot, akár készenléti állapotból is. Védd meg a privát szférád az
ujjlenyomatod és a Safebox segítségével, hogy illetéktelenek ne férhessenek a
személyes dokumentumaidhoz. Lépj szintet és próbáld ki a szelfikészítés új módját használd a Face Show és Split Catcher alkalmazásokat vagy az érintés nélküli fotózást. A
kijelzőt bárhol megérintve fényképezhetsz, és fényesebb, szebb fotókat készíthetsz az
első vakuval. Nézegesd a képeket és videókat a fantasztikus 5'' kijelzőn és élvezd a tiszta
és élénk színek ragyogását HD felbontásban akár erős napsütésben. 2460 mAh-es
akkumulátorával sokáig bírja a kiképzést, MicroSD kártyával pedig egészen 16 GB-ig
bővíthető a memóriája, hogy minden emléked rábízhasd.
További információkat a készülékről: http://www.alcatel-mobile.com/hu/shine-lite

Napi nyeremények:
Naponta 3 db (a Játék ideje alatt összesen 408 db) pendrive kerül kiosztásra.



Piros led fénnyel jelzi működését
Kapacitása: 8 GB

A Szervezők a nyereményekkel kapcsolatban a változtatás jogát fenntartják.
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