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RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 
2022.12.08. – 2022.12.14-i Dolce Gusto nyereményjátékhoz 

 

  
1. A Nyereményjáték Szervezője és Közreműködője  

 Nestlé Hungária Kft. és Penny Market Kft. a jelen megállapodásban foglaltak szerint együtt kívánnak 

működni a Penny üzletekben zajló "Dolce Gusto nyereményjáték” elnevezésű, 

2022. december 08. (csütörtök) üzletnyitástól 2022. december 14. (szerda) üzletzárásig futó 

nyereményjátékban (továbbiakban: Nyereményjáték).  

A Penny Market Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, Penny utca 2. cégjegyzékszám: 13-09-072999 

továbbiakban: Szervező), valamint a Nestlé Hungária Kft. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön 

fasor 7. cégjegyzékszám: 01-09-267926 továbbiakban: Közreműködő). 

A Nyereményjáték lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat 

a Szervező látja el. 

2. Résztvevők  

A Nyereményjátékban részt vehet minden magyarországi lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött 

nagykorú természetes személy, aki rendelkezik érvényes, regisztrált új Penny törzsvásárlói Kártyával 

(továbbiakban: Résztvevő). 

A régebbi típusú Fan Game kártyával a nyereményjátékon való részvétel nem lehetséges. Az új típusú 

Penny törzsvásárlói Kártyát 2018. július 16. napjától lehetett igényelni, jelenleg a 

https://www.penny.hu/penny-card oldalon elérhető módon lehet igényelni a törzsvásárlói kártyát.  

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező, valamint a Közreműködő tisztségviselői, 

alkalmazottai, tulajdonosai, a Penny Market Kft. üzleteiben őrző-védő szolgáltatást ellátó cégek 

munkatársai, a Penny Market Kft. részére karbantartási tevékenységet végző cégek munkatársai, a 

Penny Market Kft. részére diák-, és hostessmunkát végző munkatársak, valamint ezen személyek Ptk. 

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

3. Játék menete: 

A Játékban a fenti feltételeknek megfelelő minden olyan személy részt vehet, akik a Játék időtartama 

alatt bármely Magyarországon található Penny Market üzletben regisztrált plasztik, vagy digitális 

PENNY Kártyával (régebbi típusú Fan Game kártyával a nyereményjátékon való részvétel nem 

lehetséges) legalább egy Penny Market üzletben történő vásárlás alkalmával, legalább 1 (egy) 

https://www.penny.hu/penny-card
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darabot vásárol a 2022. december 08. (csütörtök) és 2022. december 14. (szerda) között 

érvényes PENNY reklámújságban megjelölt, jelen játékban részt vevő és az 1. sz. mellékletben 

listázott Nestlé termékek közül a fenti reklámkiadvány érvényességi ideje alatt. A Játékban való 

részvétel vásárláshoz kötött, a Résztvevő bármely terméke(ke)t, bármilyen vásárlási végösszeggel 

megvásárolhatja a játékban szereplő termékek közül. A Játék nincs vásárlási összeghatárhoz kötve, 

minden vásárlásával részt vesz a nyereményjátékon. A Nyereményjátékban való részvételhez az 

érvényes és regisztrált Penny Kártyáját vagy digitális Penny Kártyáját a vásárlás során a játékosnak fel 

kell mutatnia. Fenti feltételeknek megfelelő, több alkalommal történő vásárlások több vásárlásnak 

minősülnek, melyekkel a Játékosok a nyerési esélyüket növelhetik. A Játékban való részvételhez külön 

regisztráció, külön adatfeltöltés, jelentkezés nem szükséges, csak a fent leírt érvényes és regisztrált 

Penny Kártya. 

A játékban részt vevő Nestlé termékek köre: 

 Nestlé Ricoré 

 Maggi 

 Nescafé 

 Nescafé Dolce Gusto 

 Chocapic 

 Cini-Minis 

 Fitness 

 Nesquik 

 Balaton  

 Boci 

 Smarties  

 Kitkat 

 Party 

 Darling 

 Felix 

 Friskies 

 Dentalife 
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 Gourmet 

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

bármely kombinációban. A promócióban részt vevő termékek pontos listája megtalálható a jelen 

Játékszabályzat 1. sz. mellékletében. A promócióban nem vesznek részt a Nestlé márkajelzésű 

ásványvizek és jégkrémek.  

4. Játék időtartama: 

2022. december 08. (üzletnyitástól) - 2022. december 14. (üzletzárásig) napjáig tart.  

5. Nyeremények, sorsolás helye, módja, ideje:  

A sorsolás időpontja, helyszíne: 2022. december 16. 11:00; 2351 Alsónémedi, Penny utca 2 

 A Nyertesek a véletlenszerűség elve alapján működő sorsolóprogram segítségével keresztül kerülnek 

kisorsolásra, ha a fent leírt feltételeknek megfelelnek. A sorsolás nem nyilvános, a sorolás a Szervező 

székhelyén történik. 

Nyeremények: összesen 40 (negyven) darab, Nyertesenként 1 (egy) darab NESCAFÉ Dolce Gusto  

Krups Genio S Plus Black, kávéfőző gép (Ref.szám: KP340831) 

Tartaléknyertesek száma: 10 (tíz) darab 

6. A nyereményjátékkal kapcsolatos egyéb tájékoztatás: 

A Nyereményjátékban kizárólag a Játék időtartama alatti és a jelen Játékszabályzatban előírt 

feltéteknek megfelelő vásárlások vesznek részt.   

A Nyereményjátékban nem vesznek részt azok a Penny Kártyával történt vásárlások, amelyek a 

Nyereményjáték utolsó napját (2022. december 14.) követően történtek és azok sem, melyek nem 

felelnek meg jelen Játékszabályzatban foglalt előírásoknak. 

7. Játékból kizárásra kerülnek: 

A Nyereményjátékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a Nyereményjáték szellemével 

ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a Nyereményjátékban, 

azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen 

Játékosoknak minősülnek például az ajándéksorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő 

részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják 

cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, ezzel megfosztják a nyerési 

esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. A Szervező fenntartja magának a jogot, 

hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kártérítést követeljen a csoport tagjaitól. 
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A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azokat a játékosokat, akik nem felelnek meg 

a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek.  

8. Nyertesek értesítése  

A sorsolást követően a Nyerteseket a Szervező értesíti 5 (öt) naptári napon belül e-mail formájában a 

nyereményről. 

A nyertes Résztvevő az átvétel érdekében köteles együttműködni a Szervezővel. A Nyertes vásárlónak 

a nyertességről szóló email értesítés kiküldését követően az értesítésben szereplő (10 naptári nap) 

határidőn belül vissza kell igazolnia, hogy igényt tart nyereményére.9. Nyeremény átvétele: 

A Nyereményt a Nyertes abban a Penny Market üzletben veheti át, ahol a vásárlásával a Nyereményt 

megnyerte, az átvételre jogosító elektronikus (e-mail) levél felmutatásával. A nyeremények átvételére 

2023. február 3-ig van lehetősége a vásárlónak abban az üzletben, ahol vásárlásával a nyereményt 

megnyerte. A Nyertes vásárlónak a visszajelzésre és nyeremény átvételére vonatkozó szándékát a 

nyereményről történő értesítést követő 10 naptári nap alatt szükséges megtennie. A visszajelzés 

elektronikus (e-mail) levél formájában történik. Amennyiben ezen határidőt elmulasztja a helyébe az 

elsőként kisorsolt Tartaléknyertes lép. A Tartaléknyertesekre a nyertesre vonatkozó szabályok 

vonatkoznak.  

A Tartaléknyertesek a kisorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, de csak abban az 

esetben, ha a Nyertes vagy a sorrendben előttük lévő, kihúzott Tartaléknyertes a jelen szabályzatban 

leírt alaki, személyi, illetőleg egyéb szabályzati feltételnek nem felel meg, így a promócióból kizárásra 

kerül, illetve a Nyereményről írásbeli egyoldalú nyilatkozatával lemond. 

A nyereményről a Nyertes érvényesen írásban mondhat le a Szervező részére küldött egyoldalú 

elektronikus levélben (e-mail) nyilatkozat formájában.  

10.  Adatvédelem 

Az adatkezelés célja: az adatszolgáltatás és a Játékban történő részvétel önkéntes, az adatkezelés 

célja a Játék megszervezése és lebonyolítása. 

Kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, email-cím. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintettnek önkéntes és kifejezett hozzájáruló nyilatkozata, mellyel a 

Penny Kártyáját igényelte, valamint az érintett azon önkéntes, kifejezett nyilatkozata, hogy a Penny 

kártyához kötött nyereményjátékokban részt kíván venni. A Játék során az adatokat kizárólag az 

adatkezelő  és a vele munkavégzésre irányuló vagy értékesítési jellegű megbízási jogviszonyban álló 

személyek. 
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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 (pl.: e-mail cím) jogszerűen adták-e meg. A személyes adatok kezelése és feldolgozása a 

Penny Kártya regisztráció során megadott adatokra vonatkozik. 

 

A Játékosok tudomásul veszik és a Játék bármely részében való részvételükkel önként és kifejezetten 

hozzájárulnak ahhoz, hogy nyertességük esetén az általuk megadott adatokat a Szervező minden 

további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatban a Penny Market Kft. Facebook, 

Instagram oldalán, penny.hu weboldalán és nyomtatott reklámújságjában feltüntesse. 

 

A Játékkal kapcsolatos adatok feldolgozását a Szervező végzi, a hatályos adatvédelmi törvények és 

jogszabályi előírások betartásával. Az érintettek kérhetik személyes adataik törlését, ill. ingyenes 

tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről az nyeremeny@penny.hu e-mail címre küldött levelében. A 

Szervező adatvédelmi tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://www.penny.hu/adatvedelem-

altalanos. 

 

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, 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 a Promócióval kapcsolatosa feladatai ellátása céljából, az ahhoz szükséges mértékben a 

Résztvevő által a Promóció során rendelkezésre 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 lebonyolítása érdekében, zárt 

rendszerben történik a hatályos jogszabályoknak megfelelően. 

Az adatok kezelése mindenben megfelel a hatályos adatvédelmi és adatbiztonsági szabályoknak. 

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

11. Egyéb tudnivalók: 

Jelen nyereményjátékkal kapcsolatos további információ a www.penny.hu címen érthető el, illetve 

további tájékoztatás és kérdés az nyeremeny@penny.hu, illetve a kartya@penny.hu címzett e-mail 

útján tehető fel. 

mailto:nyeremeny@penny.hu
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
mailto:nyeremeny@penny.hu,%20illetve
mailto:kartya@penny.hu
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A Szervező a Promóció lezárását követő 30 napon túl a Promócióval kapcsolatos észrevételt, kérdést, 

reklamációt nem fogad el. 

A hirdetésekben a nyeremény képei csak illusztráció. 

A Szabályzat módosításának, valamint a Játékra történő felhívás visszavonásának jogát a Szervező 

fenntartja a hatályos jogszabályok betartása mellett, a Szervezőt az említettekkel kapcsolatban 

indokolási kötelezettség nem terheli. A jelen Szabályzat megváltozásáról a Szervező a Játékosokat a 

korábbi felhívásnak megfelelő formában a megváltoztatást követően haladéktalanul tájékoztatja. 

A Szervező nem oszt ki a jelen Játék kommunikációs anyagain fel nem tüntetett további nyereményt. A 

Nyeremények más termékre vagy másik Nyereményre nem cserélhetők be és készpénzre, utalványra 

nem váltható be.  

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

A Promóció szabályra, a Játékra a magyar jogszabályok az irányadóak és a Játékban való részvétellel 

kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.  

A Szervező és Közreműködő rögzíti, hogy a Promóció során a szerencsejáték szervezéséről szóló 

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

nem bejelentés köteles. 

A Szervező és Közreműködő kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy a Promóciót 

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

a Szervező és Közreműködő részéről tett ajánlattételnek. 

Szervezőt 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. 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 tájékoztatja a Játékosokat, hogy a nyereményekkel kapcsolatos jótállási, szavatossági 

igények érvényesítése érdekében a nyereményt gyártó KRUPS cégcsoporthoz fordulhat. Ennek 

érdekében a GROUPE SEB CENTRAL-EUROPE Kft.-vel, (székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 

14., cégjegyzékszám: 13 09 081091, adószám: 10813872244 telefonszám: +36-1-801 8434) 

szükséges a kapcsolatot felvenni.  A KRUPS általános garancia tájékoztatója elérhető a 

https://www.krups.hu/garancia oldalon. A hivatalos szervizek címei pedig az alábbi oldalon találhatók:   

https://www.krups.hu/ugyfelszolgaltatasok/garancia-javitasok/javitasok 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.krups.hu%2Fugyfelszolgaltatasok%2Fgarancia-javitasok%2Fjavitasok&data=05%7C01%7COrsolya.CsomorneKiss%40HU.nestle.com%7Cb460f88886444b83495508dab5cffff1%7C12a3af23a7694654847f958f3d479f4a%7C0%7C0%7C638022202218416996%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lIYHokvAhK8BVst2QNmcfdvQj5bpMmsuPWc2JCMFMOA%3D&reserved=0


7 

 

A Szervező szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivetlével – kifejezetten kizárja a 

felelősséget a Nyeremény átvétele, ill. annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény 

használata, ill. igénybevétele során a Játékost ért minden kárért. 

A nyereményekkel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő valamennyi adóterhet a nyeremény 

biztosításában közreműködő Nestlé Hungária Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.) viseli. A 

Nyeremény átadása helyszínére történő eljuttatásának szállítási és egyéb költségeit a Szervező viseli. 

A Közreműködőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további 

kötelezettség nem terheli.  

A Játékban való részvétel a hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A 

nyereményjátékkal kapcsolatos információk és a hivatalos játékszabályzat a www.penny.hu internetes 

oldalon került közzétételre. 

Jelen játékszabályzatban nem szabályozott kérdések esetén a Ptk. rendelkezései az irányadóak.  

 

Alsónémedi, 2022. December 08. 

Penny Market Kft. 

Szervező 

1. sz. 

MellékletEAN 
Termék Súly 

7613036870832 NESCAFE 3in1 Classic tasakos 7x17g  119 g 

7613287599070 Nescafé Mixtray 3in1 (Brown Sugar 7×; Strong 7×) 2,450 g 

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

7613036936101 Nescafé Strong 3in1 7*17 g 119 g 

7613035690660 NESCAFÉ Dolce Gusto Chococino 256g 256 g 

7613033494765 NESCAFÉ Dolce Gusto Cortado koffeinmentes 99,2g 99 g 

7613033160141 NESCAFÉ Dolce Gusto Nesquik 256g 256 g 

7613036595735 NESCAFÉ Dolce Gusto Flat White 187,2g 187 g 

7613287049834 NESCAFÉ Cappuccino 120g  120 g 

7613287049803 NESCAFÉ Latte 120g  120 g 

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

7613287395900 NESCAFÉ 3in1 Classic XXL tasak 30x17g 510g 

8445290249647 Nescafé Classic XXL 300g 300 g 

40052489 KITKAT 42 g 

7613034462961 SMARTIES Hexagon 38 g 

7613036945943 BALATON Zebra 33 g 

7613287397645 BALATON XXL Ét  45 g 

7613287397621 BALATON XXL Tej  45 g 

7613036267540 BALATON Újhullám Tejcsokoládés 33 g 

7613036262347 BALATON Újhullám Kókuszos    33 g 
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7613036262217 BALATON Újhullám Étcsokoládés   33 g 

7613035991170 BOCI Tejcsokoládé  90 g 

7613038607986 BOCI Retro Tejcsokoládé 90 g 

7613036205955 BOCI Sárgabarackos-Kekszes Tejcsokoládé 90 g 

7613036168755 BOCI Fehér csokoládé 90 g 

7613036878098 BOCI Buborék Tejcsokoládé 90 g 

7613036878111 BOCI  Buborék  Tej- és Fehércsokoládé 90 g 

7613287017345 BOCI Buborék Kókuszos  Tej- és Fehércsokoládé 90 g 

7613287017451 BOCI Buborék Epres Tej- és Fehércsokoládé 90 g 

8593893778689 BOCI Tejcsokoládé földimogyoróval, zselével és mazsolával  90 g 

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

7613036173926 BOCI Étcsokoládé  90 g 

7613287014184 BOCI Buborék Étcsokoládé - cikkszámváltás várhatóan: W48 90 g 

7613036105019 BOCI Tiramisu Étcsokoládé 85 g 

7613036105033 BOCI Banánhajó Étcsokoládé 85 g 

7613036105255 BOCI Rigó Jancsi Étcsokoládé 90 g 

7613036105293 BOCI Túrógombóc Étcsokoládé  90 g 

7613038834665 BOCI Melba AnanászosTöltött Étcsokoládé 90 g 

8593893778726 BOCI Étcsokoládé földimogyoróval, zselével és mazsolával  90 g 

8593893776340 BOCI Sütési Étcsokoládé 90 g 

8593893776302 BOCI Sütési Étcsokoládé  180 g 

85957381 BOCI Melba kocka 13 g 

85920927 BOCI Párizsi kocka  13 g 

3800020412169 KIT KAT CHUNKY  40 g 

7613037251302 KITKAT Chunky Fehércsokoládés 40 g 

3800020411971 KITKAT Chunky Mogyoróvajas 42 g 

3800020483947 KITKAT Pops Tejcsokis 110 g 

3800020472248 KITKAT Pops Földimogyorós&Kukoricás  110 g 

7613287759696 BALATON BUMM Földimogyorós - 41 g 

7613287336804 BALATON BUMM Kókusz  40 g 

7613287758033 BALATON BUMM  42 g 

7613034986139 BALATON BUMM Fehér 42 g 

8445290456571 BALATON BUMM DUO - in-out 
60 g 

(2x30g) 

7613032596668 AFTER EIGHT Classic  200 g 

7613036912488 AFTER EIGHT Narancs 200 g 

7613035903401 AFTER EIGHT Eper 200 g 

8593893780392 Boci Pisztáciás Macaron 240 g 

8593893780439 Boci Áfonyás Sajttorta 240 g 

8593893780415 Boci Lúdláb torta 240 g 

8593893784239 BOCI Triplacsokis Tejcsokoládé 87 g 

8593893784215 BOCI Kekszes Karamellás Tejcsokoládé 87 g 

8593893784277 BOCI Mogyorós Karamellás Tejcsokoládé 87 g 

8593893785465 BOCI Tejcsokoládé Földimogyoróval 100 g 

8593893785489 BOCI Tejcsokoládé Törökmogyoróval 100 g 
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8445290382580 NESQUIK Instant Kakaóitalpor 200 g 

8445290382368 NESQUIK Instant Kakaóitalpor 1100g 1,100 g 

7613039620571 NESQUIK Instant Kakaóitalpor 700 g 

8445290382481 NESQUIK Instant Kakaóitalpor XXL 1,300 g 

7613034725936 NESQUIK Extra kakaós italpor fém dobozban  390 g 

9002100023874 NESQUIK Sirup 300 ml 403 g 

8445290114297 NESQUIK Instant Kakaóitalpor Caramel 500 g 

8585002483676 MAGGI XXL Dörgicsei csibeleves 70 g 

8585002483638 MAGGI XXL Májgombócleves csigatésztával 70 g 

8585002483652 MAGGI XXL Húsgombócleves csigatésztával 70 g 

8585002484512 MAGGI XXL Tyúkhúsleves Metélt Tésztával 71 g 

8585002484536 MAGGI XXL Gulyásleves Tarhonyával 79 g 

8585002484499 MAGGI XXL Tavaszi Grízgaluskaleves 61 g 

8585002484819 MAGGI Erőleves kocka  100 g 

8585002484833 MAGGI Marhahúsleves kocka  100 g 

8585002484857 MAGGI Tyúkhúsleves kocka  100 g 

8585002470195 MAGGI Pörköltszaftkocka 60 g 

8585002485052 MAGGI Bolognai Spagetti alap XXL  62 g 

8585002485014 MAGGI Mexikói Chilis Bab Alap XXL  58 g 

8585002483614 MAGGI Milánói Makaróni Alap XXL 56 g 

8585002484970 MAGGI Carbonara Spagetti Alap XXL  43 g 

8585002481634 MAGGI Pörköltszaftkocka     100 g 

7613036407038 MAGGI PárPerc Csirkekrémleves   16 g 

7613036401937 MAGGI PárPerc Sajtkrémleves   19 g 

8585002484192 MAGGI PárPerc Tészta Sonkás-sajtos szósszal 140 g 

8585002473578 MAGGI PárPerc Tészta Paprikás csirke szósszal 156 g 

8585002477729 MAGGI PárPerc Tészta Tejszínes csirke szósszal 152 g 

8585002433749 MAGGI Fusian Pikáns Thai tészta 128 g 

8585002434548 MAGGI Fusian Indiai pirított tészta curryvel 118 g 

8585002433725 MAGGI Fusian Pirított tészta Teriyaki szósszal 130 g 

8585002476951 MAGGI Ízvarázs 10 féle zöldséggel 400 g 

5900020036797 Nesquik 310g  310 g 

5900020036773 Chocapic 310g  310 g 

5900020036766 Cini-Minis 310g 310 g 

8593893007437 Nesquik ropogós, kakaós gabonapehely szelet  25 g 

8593893007499 Cini Minis ropogós, fahéjas gabonapehely-szelet  25 g 

5900020027702 Nestlé Müzli tejcsokoládés-banános szelet  35 g 

5900020027672 Nestlé Müzli tejcsokoládés szelet  35 g 

5900020027696 Nestlé Müzli meggyes szelet  35 g 

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 

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

7613039756973 
FELIX FANTASTIC Lazaccal és cukkinivel/Pisztránggal és zöldbabbal aszpikban nedves 
macskaeledel 4x85g 

0,340kg 

7613033788666 DARLING hús-zöldség 7,5kg 8 g 
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8445290248015 ONE SENSITIVE Pulykában és rizsben gazdag száraz macskaeledel 800g 0,8kg 

8445290018854 ONE STERILCAT Marhában és búzában gazdag száraz macskaeledel 800g 0,8kg 

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

 

 


