
A Nestlé és a Penny Market „Őszi nyereményeső a Nestlével”  

Promóció játékszabályzata 

 

I. A Promóció szervezője és lebonyolítója 

 

Az „Őszi nyereményeső a Nestlével” promóció (a továbbiakban: Promóció) lebonyolítója 

a Nestlé Hungária Kft. {1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7. cégjegyzékszám: 01-09-

267926 (a továbbiakban: Lebonyolító)} a Promócióban a Lebonyolító megbízásából 

közreműködőként részt vesz a Bang Bang Ideas Kft. (2096 Üröm, Tücsök köz 1/c. 2. em. 

11., adószáma: 24973807-2-13 (a továbbiakban: Közreműködő)}. A promóció szervezője 

a Penny Market Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, Penny utca 2., cégjegyzékszám: 13-09-

072999 (a továbbiakban: Szervező}.   

 

II. A Promócióban résztvevő személyek 

A Promócióban részt vehet minden magyarországi lakóhellyel rendelkező, 18. életévét 

betöltött nagykorú természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy 

lakóhellyel rendelkezik, továbbá rendelkezik érvényes, regisztrált új törzsvásárlói Penny 

Kártyával, és a regisztrációhoz szükséges adatokat kitöltötte online vagy a papíralapú 

igénylőlapon keresztül és így hozzájárult, hogy automatikusan részt vegyen a Szervező és 

Lebonyolító által szervezett nyereményjátékokban, amennyiben ezek speciális 

feltételeinek megfelel (a továbbiakban: Résztvevő) Régebbi típusú Fan Game kártyával a 

nyereményjátékon való részvétel nem lehetséges. 

 

A Penny Kártya igényléséhez szükséges tudnivalók a 

https://www.penny.hu/pennykartya oldalon érhetőek el. 

 

III. A Promócióban nem vehetnek részt 

A Szervező és a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint 

az itt felsorolt személyek közeli hozzátartozói; egyéb, a lebonyolításban közvetlenül 

közreműködő cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint ezek 

közeli hozzátartozói; 

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Penny Market üzleteiben őrző-védő 

szolgáltatást ellátó cégek munkatársai, a Penny Market részére karbantartási 

tevékenységet végző cégek munkatársai és a diákmunkát végző munkatársak, valamint 

ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.  

 

 

 

https://www.penny.hu/pennykartya


IV. A Promóció időtartama 

A Promóció 2022. október 13. üzletnyitástól 2022. november 09. üzletzárásig tart. A Játék 

időtartamát megelőzően és követően történt vásárlások nem vesznek részt a Játékban. 

 

V. A részvételi feltételek, a Promóció menete: 

A Promóció időtartama alatt a II. és III. pontban foglaltakra is figyelemmel a Promócióban 

azok vesznek részt, akik a Promóció ideje alatt (2022. október 13 – 2022. november 09. 

között) bármely Magyarországon található Penny Market üzletben regisztrált plasztik, 

vagy digitális PENNY Kártyával (régebbi típusú Fan Game kártyával a nyereményjátékon 

való részvétel nem lehetséges) a promóció ideje alatt minimum 2 darabot vásárolnak az 

alábbi márkájú termékek közül:  

 Nestlé Ricoré 

 Maggi 

 Nescafé 

 Nescafé Dolce Gusto 

 Chocapic 

 Cini-Minis 

 Fitness 

 Nesquik 

 Balaton  

 Boci 

 Smarties  

 Kitkat 

 Purina One 

 Darling 

 Felix 

 Friskies 



 Gourmet 

 Dentalife 

A fenti termékek bármely termékváltozata (kiszerelés, íz) közül választhatnak a Játékosok, 

bármely kombinációban. A promócióban részt vevő termékek pontos listája 

megtalálható a Játékszabályzat 1. sz. mellékletében. A promócióban nem vesznek részt 

a Nestlé márkajelzésű ásványvizek és jégkrémek.  

A Promóció időtartama alatt, a fenti feltételeknek mindenben megfelelő vásárlásokat 

teljesítő Játékosok között a Promóció során Nyeremények kerülnek kisorsolásra. A 

vásárlást igazoló nyugta a digitális vagy plasztik Penny Kártya használatával 

automatikusan rögzítésre kerül, így a Penny Kártyát használó és a fenti feltételeknek 

megfelelő vásárlást lebonyolító Résztvevő automatikusan jogosulttá válik a sorsolásokon 

való résztvételre. A Résztvevő a fenti feltételeknek megfelelő ismételt vásárlásával növeli 

a nyerési esélyét a Sorsolásokon.  

VI. Nyertesek és Tartaléknyertesek 

A Szervező a Promóció során számítógépes program segítségével a Játékosok közül 

automatikusan és véletlenszerűen 54 (összesen 54, azaz ötvennégy) nyertest sorsol ki (a 

továbbiakban: Nyertes). 

A Nyertesekkel egy időben 25 db (összesen 25, azaz huszonöt) Tartaléknyertes is 

kisorsolásra kerül a fent meghatározottak szerint (a továbbiakban: Tartaléknyertes). A 

Tartaléknyertesek a kisorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, de csak 

abban az esetben, ha a Nyertes vagy a sorrendben előttük lévő, kisorsolt Tartaléknyertes 

a jelen szabályzatban leírt valamely feltételnek nem felel meg, és így a promócióból 

kizárásra kerül, vagy ha Nyereményét határidőben nem veszi át, illetve arról írásban 

lemond. 

Egy Játékos kizárólag egy darab nyereményre jogosult.  

 

VII. Sorsolás és nyeremények 

A Promóció valamennyi Játékosa részt vesz a Promóció sorsolásán. 

A sorsolások helyszíne a Szervező székhelye (Penny Market Kft., 2351 Alsónémedi, Penny 

utca 2.). A sorsolások (Heti és Fődíj) nem nyilvánosak, a sorsolások a véletlenszerűség 

elvén működő számítógépes programmal történnek. 

a) Heti nyeremények 



A Heti sorsolások folyamán az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra: 

- hetente 3darab (összesen 12 db) Napelemes Powerbank 

- hetente 3darab (összesen 12 db) Napelemes hátizsák 

- hetente 3darab (összesen 12 db) Sodastream szódagép 

- hetente 3darab (összesen 12 db) Xiaomi Mi Smart Airy Fryer – okos, forró levegős 

fritőz 

 

A Heti sorsoláson kizárólag a lenti táblázatban foglalt időtartamok alatti olyan vásárlások 

vesznek részt, melyeket Penny Kártyával a meghatározott időszak alatt történtek és a 

vásárlások megfelelnek a IV. pontban foglaltaknak. 

A Heti nyeremények sorsolásának időtartama, nyeremények, sorsolás ideje: 

Időtartam: Sorsolás ideje: Nyeremények: 

2022. október 13-19. 2022 október 20. 10:00 3 darab Napelemes 

Powerbank 

2022. október 13-19. 2022 október 20. 10:10 3 darab Napelemes hátizsák 

2022. október 13-19. 2022 október 20. 10:20 3 darab Sodastream 

szódagép 

2022. október 13-19. 2022 október 20. 10:30 3 darab Xiaomi Mi Smart Airy 

Fryer – okos, forró levegős 

fritőz 

2022. október 20-26. 2022. október 27. 10:00 3 darab Napelemes 

Powerbank 

2022. október 20-26. 2022. október 27. 10:10 3 darab Napelemes hátizsák 

2022. október 20-26. 2022. október 27. 10:20 3 darab Sodastream 

szódagép 

2022. október 20-26. 2022. október 27. 10:30 3 darab Xiaomi Mi Smart Airy 

Fryer – okos, forró levegős 

fritőz 



2022. október 27- 

november 2. 

2022. november 3. 10:00 3 darab Napelemes 

Powerbank 

2022. október 27- 

november 2. 

2022. november 3. 10:10 3 darab Napelemes hátizsák 

2022. október 27- 

november 2. 

2022. november 3. 10:20 3 darab Sodastream 

szódagép 

2022. október 27- 

november 2. 

2022. november 3. 10:30 3 darab Xiaomi Mi Smart Airy 

Fryer – okos, forró levegős 

fritőz 

2022. november 3- 

november 9. 

2022. november 10. 10:00 3 darab Napelemes 

Powerbank 

2022. november 3- 

november 9. 

2022. november 10. 10:10 3 darab Napelemes hátizsák 

2022. november 3- 

november 9. 

2022. november 10. 10:20 3 darab Sodastream 

szódagép 

2022. november 3- 

november 9. 

2022. november 10. 10:30 3 darab Xiaomi Mi Smart Airy 

Fryer – okos, forró levegős 

fritőz 

 

b) Fődíj  

A fődíj sorsolás folyamán az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra: 

- összesen 3 darab 500.000 (ötszázezer) Ft értékű PENNY Ajándékkártya 

- összesen 3 darab Xiaomi Mi Electric Scooter 3 (grey) 

A fődíj sorsolásán a Játék IV. pont alatt megjelölt időtartama alatt beérkezett összes 

érvényes pályázat részt vesz. A Fődíj sorsolása a Szervező székhelyén történik. A sorsolás 

nem nyilvános. A sorsolás a véletlenszerűség elvén alapuló sorsolóprogrammal történik. 

A Fődíj sorsolásának esetében a Szervező két-két darab Tartaléknyertest is sorsol. 

 

 

A Fődíj sorsolásának adatai:  



Időtartam: Sorsolás ideje: Nyeremény: 

2022. október 13-

november 09. 

2022 november 10.  11:00 3 db 500.000 Ft értékű PENNY 

Ajándékkártya 

2022. október 13-

november 09. 

2022 november 10.  11:30 3 db Xiaomi Mi Electric Scooter 

3 (grey) 

 

A fődíj Nyertese részére nyereményét postai / futár cég által kézbesítjük, amelyről a 

Fődíjat biztosító Lebonyolító értesíti. A Fődíj átadásával kapcsolatos értesítési, átadási és 

átíratási kötelezettség a Lebonyolítót terheli. 

 

VIII. Nyertesek értesítése, Nyeremények átadása: 

 

1. A nyerteseket a Szervező értesíti. Szervező a nyertes Játékost egy héten belül 

írásban (e-mailen keresztül) értesíti a nyereményéről és annak átvételének 

módjáról. A nyertes nyereményének átvételéhez szükséges esetleges 

hozzájárulási nyilatkozatukat írásban (elektronikus úton) kötelesek a Szervező 

részére visszaküldeni, az értesítő levélben megjelölt időpontig. A Napi és Heti 

nyeremények nyertesei a nyereményüket futárszolgálattal történő kézbesítés 

útján vehetik át. A nyeremények átadásáról a Lebonyolító a Közreműködő által 

gondoskodik. 

2. A Főnyeremény átadását és az azzal kapcsolatos értesítési, egyeztetési 

tevékenységet a Lebonyolító biztosítja. 

 

A nyertesek adatai a nyeremény átadása érdekében továbbításra kerülnek a 

Lebonyolító és a Közreműködő részére. Ezen adatkezelésre vonatkozóan a Lebonyolító 

Adatkezelési Irányelvei irányadóak: https://www.nestle.hu/info/yourdata 

 

A nyertes Játékos az átvétel érdekében köteles együttműködni a Lebonyolítóval és 

Szervezővel. Amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a Nyereményt a 

nyereményről szóló értesítés elküldésétől számított 10 naptári napon belül nem válaszol, 

a Promócióból kizárásra kerül, és helyette az első (illetve a sorban utána következő, ha az 

előtte lévő tartaléknyertes sem veszi át a nyereményt) Tartaléknyertesként kisorsolt 

Játékos válik jogosulttá a Nyereményre.  

 

A Játékos a Promócióban való részvétellel tudomásul veszi, hogy a Fődíj átadásáról kép-, 

hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek jelen 

https://www.nestle.hu/info/yourdata


nyereményjátékhoz, továbbá későbbi reklám/promócióhoz történő felhasználásához, 

idő-, területi- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül. A nyertes ebben az 

esteben külön, kifejezetten, írásban is hozzájárul. 

 

A Tartaléknyertesre ugyanazon szabályok vonatkoznak, mint a Nyertesként 

megállapítottra, alaki, személyi és egyéb feltételek vonatkozásában. A Tartaléknyertesek 

értesítésére a Nyertesekre vonatkozó szabályokat szükséges alkalmazni. Amennyiben az 

utolsó Tartaléknyertes számára sem lehetséges a Nyeremény átadása, úgy a Nyeremény 

nem kerül kiosztásra. A nyeremények a Játékos késedelme miatti határidőn túli 

átvételéért, illetve elmaradásáért a Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem 

vállal. 

 

IX. Nyereményekkel kapcsolatos rendelkezések, Adózás: 

A nyereményekkel kapcsolatos esetlegesen felmerülő valamennyi adóterhet a 

nyeremények beszerzésében közreműködő Lebonyolító viseli. A Nyeremények - sem a 

Heti díjak, sem pedig a Fődíj - pénzre, utalványra, egyéb dologra vagy egyéb nyereményre 

át nem válthatók. 

X. A Szervező és a Lebonyolító felelőssége 
 

A Szervező és a Lebonyolító kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos 

adatszolgáltatásából, a 18. év alatti, illetve cselekvőképességében korlátozott, vagy 

cselekvőképtelen személy regisztrációjából, valamint a Nyertes részére elküldött 

értesítésnek nekik fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen 

kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik 

személy által elszenvedett károk tekintetében. 

 

A Szervező és a Lebonyolító kizár minden kártérítési, kártalanítási igényt a Promócióban 

való részvétel során, különösen a Promóció, illetve a szolgáltatás esetleges hibáiból, 

hiányosságaiból, hibás működéséből, az adatátvitel sebességéből, a Promóció során 

bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, 

veszteségekért.   

A Promócióban résztvevő termékek elérhetősége a Penny Market üzleteiben változhat.  

A Szervező és Lebonyolító kizárja a felelősségét az esetlegesen felmerülő 

készlethiányokért. 



A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés /szállítás 

során keletkezett károkért Szervező, a Lebonyolító és a Promóció lebonyolításában 

résztvevő cégek nem vállalnak felelősséget. 

XI. Adatkezelés  

Adatkezelő: Penny Market Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, Penny utca 2. 

cégjegyzékszám: 13-09-072999).  

A jelen Játék során megvalósuló adatkezelés célja: a Játék megszervezése, lebonyolítása, 

nyertesek értesítése. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintettnek a Penny Kártya regisztráció során tett önkéntes 

és kifejezett hozzájáruló nyilatkozata, amellyel a Penny Kártyát igényelte. Az adatkezelés 

jogalapja a nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelésekre vonatkozóan a Penny Kártya 

igénylők kifejezett nyilatkozata, melyben hozzájárultak ahhoz, hogy a Penny Kártyához 

köthető nyereményjátékokon való részvételük alapján adatkezelés történik ezen célból. 

A Játékosok a játékban történő részvétellel tudomásul veszik, hogy sem a Szervező, sem 

a Játék lebonyolításában résztvevők nem vizsgálják, hogy a Játékosok a Játék során 

megadott személyes adataikat jogszerűen adták-e meg.  

Az adatkezelésre a Penny Kártya adatvédelmi tájékoztatójában foglalt szabályok 

irányadók, amelyeket a Szervező adatvédelmi tájékoztatójában és a Penny kártya 

igénylése során tett nyilatkozatok tartalmazzák. Ezek az alábbi linkeken érhetőek el: 

https://www.penny.hu/adatvedelem-altalanos és a https://www.penny.hu/penny-

kartya-reszveteli-szabalyzat  oldalon érhetők el.  

Az érintettek kérhetik személyes adataik törlését, ill. ingyenes tájékoztatást kérhetnek 

adataik kezeléséről az ugyfelszolgalat@penny.hu e-mail címre küldött levelében.  

A Játékosok a személyes adataik kezelése körében észlelt jogsérelem esetén a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak (ugyfelszolgalat@naih.hu 

és a 1363 Budapest, Pf.: 9, cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.).  

A fentieken túlmenően a Résztvevő a Promócióban való részvétellel, a Játékszabályzat 

elfogadásával önkéntesen, az adatkezelésről való megfelelő tájékoztatás birtokában 

hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező és Lebonyolító a Promócióval kapcsolatos feladatai 

ellátása céljából, az ahhoz szükséges mértékben a Résztvevő által a Promóció során a 

rendelkezésére bocsátott adatokat kezelje.  

A Résztvevő által a Promóció során rendelkezésre bocsátott adatok a későbbiekben egyéb 

más célból felhasználásra nem kerülnek. Az adatkezelés kizárólag a Promóció 

https://www.penny.hu/penny-kartya-reszveteli-szabalyzat
https://www.penny.hu/penny-kartya-reszveteli-szabalyzat
mailto:ugyfelszolgalat@penny.hu
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu


lebonyolítása érdekében, zárt rendszerben történik a hatályos jogszabályoknak 

megfelelően. A nyertesek adatai a nyeremény átadása érdekében továbbításra kerülnek 

a Nestlé Hungária Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.) és Bang Bang Ideas Kft. 

(2096 Üröm, Tücsök köz 1/c. 2. em. 11., adószáma: 24973807-2-13) részére. A Nyertesek 

érdekében kerülnek átadásra a személyes adatot (név, cím, telefonszám) a nyeremény 

átadását végző cég részére. 

Az adatok kezelése mindenben megfelel a hatályos adatvédelmi és adatbiztonsági 

szabályoknak. 

Jelen játék adatkezelője a Penny Market Kft. (2351, Alsónémedi, Penny utca 2.). A Nestlé 

Hungária Kft. és a Bang Bang Ideas Kft. önálló adatkezelőknek minősülnek. 

XII. Vegyes rendelkezések  

 

A Promócióval kapcsolatos információk elérhetőek a Penny Market üzletekben 

kihelyezett tájékoztatón és szórólapokon, valamint a www.penny.hu és 

www.nyerjanestlevel.hu weboldalakon. 

 

A Promócióban való részvétel a hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus 

elfogadását jelenti. 

 

A Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy jelen Promóciót szüneteltesse, 

megszüntesse, vagy törölje, illetve az adott Játékost a Promócióból kizárja jelen 

Játékszabályzat rendelkezései alapján. 

 

Amennyiben a jelen Játékszabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint 

érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Játékszabályzat összes többi 

rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad.  

 

A Szervező és Lebonyolító a Promóció lezárását követő 30 napon túl a Promócióval 

kapcsolatos észrevételt, kérdést, reklamációt nem fogad el.  

A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk. 

A nyereményeket átvevő Nyertes a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, 

esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény 

gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. 

Szervező és Lebonyolító szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével - 

kifejezetten kizárja a felelősségét a Nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett 

http://www.penny.hu/
http://www.nyerjanestlevel.hu/


cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost ért 

minden kárért.  

A Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot a hatályos jogszabályok betartása mellett, 

hogy jelen Játékszabályzatot egyoldalúan megváltoztatassa, módosítsa. A módosított 

Játékszabályzatot a Szervező azonnal közzéteszi www.penny.hu weboldalalon és a 

Promóció aloldalain.  

A Promócióval kapcsolatos észrevételeiket a Játékosok az ugyfelszolgalat@penny.hu, e-

mail címen, illetve a 06-29-339-345 telefonszámon tehetik fel. A Nestlé termékekkel 

kapcsolatos észrevételeiket a Játékosok az info@hu.nestle.com e-mail címen, illetve a 

06-80-442-881 telefonszámon tehetik fel.  

A Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya 

alá. 

 

A Promóciós szabályra, a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való 

részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok 

joghatósága alá tartoznak. 

 

XIII. Záró rendelkezések 

 

A Nyertesek a Penny Kártya kiváltása során tett nyilatkozatukban vállalták, hogy a 

Szervező a nevüket, promóciókkal kapcsolatban közzétegye. A Nyertesek hozzájárultak a 

kártyaigénylés során, hogy a Szervező a promóciók kapcsán fénykép-, hang-, illetve videó 

felvételt készítsen, és azokat nyilvánosságra hozza, időbeli, térbeli és felhasználási 

módbeli korlátozás nélkül, térítésmentesen. Nyertesek a Szervező kérésére ezt 

aláírásukkal megerősített nyilatkozatban is elismerik. 

 

A Szervező és Lebonyolító rögzíti, hogy a Promóció a szerencsejáték szervezéséről szóló 

1991. évi XXXIV. törvény rendelkezése szerint a NAV Szerencsejáték Felügyeleti Főosztály 

részére nem bejelentés köteles. 

Szervező és Lebonyolító kifejezetten felhívja a Játékosok figyelmét, hogy a Promóciót 

népszerűsítő anyagokon (pl. sajtóhirdetés, szórólap, POS anyagok, plakát stb.) írtak nem 

minősülnek a Szervező és Lebonyolító részéről tett ajánlattételnek.  

A Szervezőt és Lebonyolítót nem terheli felelősség a Résztvevők téves 

adatszolgáltatásából eredő, illetve a regisztrációk hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, 

stb.) 

A Résztvevők a regisztrációval automatikusan elfogadják a Promóció szabályzatát. 

mailto:ugyfelszolgalat@penny.hu
mailto:info@hu.nestle.com


 

Résztvevő a szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljeskörűen megismerte 

a jelen szabályzatban rögzített részvételi feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. 

Amennyiben a Résztvevő a részvételi feltételeket – annak bármely rendelkezése 

tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Promócióból 

kizárása kerül. 

 

A Szervező és Lebonyolító a nyeremények tekintetében szavatosságot, jótállást nem 

vállal, a nyertes a nyertes igényét jogszabályi keretek között kizárólag a nyeremény 

kibocsátójával szemben érvényesítheti. 

 

Jelen játékszabályzatban nem szabályozott kérdések esetén a Ptk. rendelkezései az 

irányadóak.  

 

Budapest, 2022 október 13. 

  

Penny Market Kft. 

Szervező 



A Nestlé és a Penny Market „Őszi nyereményeső a Nestlével”  

Promóció játékszabályzata 

1. sz. melléklet  

 

A Promócióban részt vevő termékek listája: 

 

 

EAN kód Termék megnevezése Kiszerelés 

8445290456571 BALATON BUMM DUO - in-out 
60 g 
(2x30g) 

7613036267540 BALATON Újhullám Étcsokoládés   33 g 

7613036262347 BALATON Újhullám Kókuszos    33 g 

7613036262217 BALATON Újhullám Tejcsokoládés 33 g 

7613287397645 BALATON XXL Ét  45 g 

7613287397621 BALATON XXL Tej  45 g 

7613036945943 BALATON Zebra 33 g 

8593893780439 Boci Áfonyás Sajttorta 240 g 

7613036105033 BOCI Banánhajó Étcsokoládé 85 g 

7613287017451 BOCI Buborék Epres Tej- és Fehércsokoládé 90 g 

7613287014184 BOCI Buborék Étcsokoládé - cikkszámváltás várhatóan: W48 90 g 

7613287017345 BOCI Buborék Kókuszos  Tej- és Fehércsokoládé 90 g 

7613036878098 BOCI Buborék Tejcsokoládé 90 g 

7613036104999 BOCI Epertorta Tejcsokoládé 90 g 

7613036173926 BOCI Étcsokoládé  90 g 

8593893778726 BOCI Étcsokoládé földimogyoróval, zselével és mazsolával  90 g 

7613036168755 BOCI Fehér csokoládé 90 g 

8593893780415 Boci Lúdláb torta 240 g 

7613038834665 BOCI Melba AnanászosTöltött Étcsokoládé 90 g 

85957381 BOCI Melba kocka 13 g 

85920927 BOCI Párizsi kocka  13 g 

8593893780392 Boci Pisztáciás Macaron 240 g 

7613038607986 BOCI Retro Tejcsokoládé 90 g 

7613036105255 BOCI Rigó Jancsi Étcsokoládé 90 g 

7613036205955 BOCI Sárgabarackos-Kekszes Tejcsokoládé 90 g 

8593893776340 BOCI Sütési Étcsokoládé 90 g 

8593893776302 BOCI Sütési Étcsokoládé  180 g 

8593893778702 BOCI Tej- és Fehércsokoládé földimogyoróval, zselével és mazsolával  90 g 

7613035991170 BOCI Tejcsokoládé  90 g 

8593893778689 BOCI Tejcsokoládé földimogyoróval, zselével és mazsolával  90 g 

7613036105019 BOCI Tiramisu Étcsokoládé 85 g 

7613036105293 BOCI Túrógombóc Étcsokoládé  90 g 



7613036878111 BOCI  Buborék  Tej- és Fehércsokoládé 90 g 

5900020036773 Chocapic 310g  310 g 

8593893007499 Cini Minis ropogós, fahéjas gabonapehely-szelet  25 g 

5900020036766 Cini-Minis 310g 310 g 

7613033788666 DARLING Dry Dog Hús-Zöldség 7,5kg 7,5 kg 

7613038129181 DENTALIFE Medium kutya jutalomfalat 69g 0,069kg 

7613038132341 DENTALIFE Small kutya jutalomfalat 49g 0,049kg 

7613039756973 
FELIX FANTASTIC Lazaccal és cukkinivel/Pisztránggal és zöldbabbal aszpikban 
nedves macskaeledel 4x85g 0,340kg 

7613039778074 FELIX FANTASTIC Marhával/Csirkével aszpikban nedves macskaeledel 4x85g 0,340kg 

7613034267665 FRISKIES Csirkével és hozzáadott zöldségekkel száraz macskaeledel 1,7kg 1,7kg 

7613034267856 FRISKIES Marhával, csirkével és zöldségekkel száraz macskaeledel 1,7 kg 1,7kg 

7613031806171 GOURMET GOLD Csirkével pástétom nedves macskaeledel 85g 0,085kg 

7613031806201 GOURMET GOLD Lazaccal és csirkével szószban nedves macskaeledel 85g 0,085kg 

7613033776533 GOURMET GOLD Pulykával pástétom nedves macskaeledel 85g 0,085kg 

7613031808649 GOURMET GOLD Tonhallal pástétom nedves macskaeledel 85g 0,085kg 

40052489 KIT KAT 4F 41,5 g 

3800020412169 KIT KAT CHUNKY  40 g 

3800020403914 KITKAT Chunky Caramel-új termék 43,5 g 

7613037251302 KITKAT Chunky Fehércsokoládés 40 g 

3800020411971 KITKAT Chunky Mogyoróvajas 42 g 

3800020472248 KITKAT Pops Földimogyorós&Kukoricás  110 g 

3800020483947 KITKAT Pops Tejcsokis 110 g 

8585002485052 MAGGI Bolognai Spagetti alap XXL  62 g 

8585002484970 MAGGI Carbonara Spagetti Alap XXL  43 g 

7613039381106 MAGGI Édes-Savanyú szósz 500 g 

8585002484857 MAGGI Erőleves kocka  100 g 

8585002434548 MAGGI Fusian Indiai pirított tészta curryvel 118 g 

8585002433749 MAGGI Fusian Pikáns Thai tészta 128 g 

8585002433725 MAGGI Fusian Pirított tészta Teriyaki szósszal 130 g 

8585002476951 MAGGI Ízvarázs 10 féle zöldséggel 400 g 

7613039380536 MAGGI Klasszikus Bolognai szósz 500 g 

8585002484833 MAGGI Marhahúsleves kocka  100 g 

8585002485014 MAGGI Mexikói Chilis Bab Alap XXL  58 g 

7613039381052 MAGGI Mexikói szósz 500 g 

8585002483614 MAGGI Milánói Makaróni Alap XXL 56 g 

4820048617390 MAGGI PárPerc Csirke ízű tészta  59,2 g 

7613036407038 MAGGI PárPerc Csirkekrémleves   16 g 

7613036401937 MAGGI PárPerc Sajtkrémleves   19 g 

8585002473578 MAGGI PárPerc Tészta Paprikás csirke szósszal 156 g 

8585002484192 MAGGI PárPerc Tészta Sonkás-sajtos szósszal 140 g 

8585002477729 MAGGI PárPerc Tészta Tejszínes csirke szósszal 152 g 

8585002470195 MAGGI Pörköltszaftkocka 60 g 

8585002481634 MAGGI Pörköltszaftkocka     100 g 

8585002484819 MAGGI Tyúkhúsleves kocka  100 g 

8585002483676 MAGGI XXL Dörgicsei csibeleves 70 g 



8585002484536 MAGGI XXL Gulyásleves Tarhonyával 79 g 

8585002483652 MAGGI XXL Húsgombócleves csigatésztával 70 g 

8585002483638 MAGGI XXL Májgombócleves csigatésztával 70 g 

8585002484499 MAGGI XXL Tavaszi Grízgaluskaleves 61 g 

8585002484512 MAGGI XXL Tyúkhúsleves Metélt Tésztával 71 g 

7613039380994 MAGGI Zöldfűszeres Bolognai szósz 500 g 

7613036936132 Nescafé Brown sugar 3in1 7*16,5 g 115,5 g 

7613287049834 NESCAFÉ Cappuccino 120g  120 g 

7613287946652 NESCAFE CLASSIC Choco Capp 120g-új termék 120 g 

7613287049803 NESCAFÉ Latte 120g  120 g 

ketté bontottam 
termékszintre Nescafé Mixtray 3in1 (Brown Sugar 7×; Strong 7×) 2,450 g 

7613036936101 Nescafé Strong 3in1 7*17 g 119 g 

5900020036797 Nesquik 310g  310 g 

7613034725936 NESQUIK Extra kakaós italpor fém dobozban  390 g 

7613039612682 NESQUIK Instant Kakaóitalpor 200 g 

7613039620571 NESQUIK Instant Kakaóitalpor 700 g 

8445290382368 NESQUIK Instant Kakaóitalpor 1100g 1100 g 

8445290114297 NESQUIK Instant Kakaóitalpor Caramel 500 g 

8445290382481 NESQUIK Instant Kakaóitalpor XXL 1300 g 

8593893007437 Nesquik ropogós, kakaós gabonapehely szelet  25 g 

5900020027696 Nestlé Müzli meggyes szelet  35 g 

5900020027672 Nestlé Müzli tejcsokoládés szelet  35 g 

5900020027702 Nestlé Müzli tejcsokoládés-banános szelet  35 g 

7613032621810 ONE SENSITIVE Pulykában és rizsben gazdag száraz macskaeledel 800g 0,8kg 

7613032756659 ONE STERILCAT Lazacban és búzában gazdag száraz macskaeledel 800g 0,8kg 

7613032531898 ONE STERILCAT Marhában és búzában gazdag száraz macskaeledel 800g 0,8kg 

7613034462961 SMARTIES Hexagon 38 g 

 


