„Nyer hazai termékek! - A Védjegyes Termékekkel mindig nyer!”
Részvételi- és játékszabályzat
1. A Maxxon Reklám Kft. (székhely: 2120 Dunakeszi, Széchenyi u. 68., továbbiakban
Szervez ) promóciós nyereményjátékot (továbbiakban Kampány vagy Játék) szervez. A
kampányban a METRO Kereskedelmi Kft. (székhely: 2041 Budaörs, Budapark, Keleti 3., email: info@metro.co.hu, továbbiakban: Lebonyolító) valamennyi áruháza részt vesz, melyek
az alábbiak:
1. METRO Budaörsi Önkiszolgáló Nagykereskedelmi Áruháza – 2041 Budaörs, Budapark,
Keleti 3.
2. METRO Ferencvárosi Önkiszolgáló Nagykereskedelmi Áruháza – 1097 Budapest, Gyáli út
35-37.
3. METRO Debreceni Önkiszolgáló Nagykereskedelmi Áruháza – 4031 Debrecen,
Balmazújvárosi út 0226/56. hrsz.
4. METRO Kelet-pesti Önkiszolgáló Nagykereskedelmi Áruháza – 1152 Budapest, Városkapu
utca 9.
5. METRO Pécsi Önkiszolgáló Nagykereskedelmi Áruháza – 7634 Pécs, Makay út 16.
6. METRO Szegedi Önkiszolgáló Nagykereskedelmi Áruháza – 6728 Szeged, Budapesti út 1.
7. METRO Miskolci Önkiszolgáló Nagykereskedelmi Áruháza – 3527 Miskolc, József A. utca
12570 hrsz.
8. METRO Gy ri Önkiszolgáló Nagykereskedelmi Áruháza – 9012 Gy r, Ménf csanaki
25472/3. hrsz.
9. METRO Nyíregyházi Önkiszolgáló Nagykereskedelmi Áruháza – 4400 Nyíregyháza,
Debreceni út 01568/50 hrsz.
10. METRO Szombathelyi Önkiszolgáló Nagykereskedelmi Áruháza – 9700 Szombathely, 11es Huszár út 210.
11. METRO Budakalászi Önkiszolgáló Nagykereskedelmi Áruháza – 2011 Budakalász, Lupaszigeti út 2.
12. METRO Székesfehérvári Önkiszolgáló Nagykereskedelmi Áruháza – 8000 Székesfehérvár,
Jezsuita u. 1.
13. METRO Kecskeméti Önkiszolgáló Nagykereskedelmi Áruháza – 6000 Kecskemét, Úrrét
236.
(együttesen METRO Áruházak, külön-külön bármelyik: METRO Áruház)
A kampányban adatfeldolgozóként a METRO Kereskedelmi Kft. (2041 Budaörs, Budapark,
Keleti 3.) és az Intren Kft. (székhely: 1125 Budapest, György Aladár u. 35-39. E. ép. 411;
adószám: 14235384-2-43) vesz részt.

2. A Kampányban részt vev és abból kizárt személyek:
A Játékban részt vehet minden, Magyarországon székhellyel, vagy telephellyel rendelkez
vállalkozás képviseletére jogosult személy, akinek van érvényes METRO vásárlási igazolványa
a Játék teljes id tartama alatt, és aki Magyarországon állandó lakcímmel rendelkezik
(továbbiakban: Játékos), továbbá a Játékra a https://www.metro.hu/ajanlataink/magyar-

termek-jatek oldalról elérhet regisztrációs modulban valós adataival regisztrál és a Játék
id tartama alatt legalább egy alkalommal, egy számlán a Kampányban részt vev , 4. pontban
meghatározott termékekb l vásárol legalább 1-1 kartonnal (továbbiakban: Játékos). A
Játékból ki vannak zárva a Szervez , a Lebonyolító, illetve vezet tisztségvisel i,
munkavállalói, megbízottjai, alvállalkozói és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. (1) bekezdés
1. pont).

3. A Kampány id tartama:
A Kampány 2016. július 27. napja , 0 órától 2016. szeptember 20. napja 23 óra 59 percig
tart (továbbiakban: Kampány id tartama).

4. Display promóció
Vásároljon a Játék id tartama alatt a promócióban részt vev 3 különböz gyártó
termékéb l legalább 1-1 kartonnal egy számlán (Minimum Vásárlási Feltétel) és egy egyedi
limitált „Magyar Termék” display-t* kap. A display a vev szolgálaton vehet át a számla
ellenében.
Display leírása: 3 polcos, 40x30 cm-es automata display. *Max. 1 display/játékos

5. A Játékban való részvétel feltételei:
A játékban részt vev termékek:
Bábolna Bio Kft. jelen szabályzat I. sz. mellékletében meghatározott termékei
Detki Keksz Kft. jelen szabályzat I. sz. mellékletében meghatározott termékei
Mary-Ker Pasta Kft. jelen szabályzat I. sz. mellékletében meghatározott termékei
Naponta Kft. jelen szabályzat I. sz. mellékletében meghatározott termékei
Univer Product Zrt. jelen szabályzat I. sz. mellékletében meghatározott termékei
Urbán és Urbán Kft jelen szabályzat I. sz. mellékletében meghatározott termékei
Sole-Mizo Zrt. jelen szabályzat I. sz. mellékletében meghatározott termékei
Gyulahús Kft. jelen szabályzat I. sz. mellékletében meghatározott termékei
Sofidel Hungary Kft. jelen szabályzat I. sz. mellékletében meghatározott termékei

Vásároljon a Játék id tartama alatt a promócióban részt vev 3 különböz gyártó
termékéb l legalább 1-1 kartonnal egy számlán (Minimum Vásárlási Feltétel) és regisztráljon
a https://www.metro.hu/ajanlataink/magyar-termek-jatek oldalon METRO kártyaszámával,
METRO kártyáján szerepl nevével és email címével és nyerje meg a 2 f s Tenerife-i
álomvakációt 2 f részére, 7 nap 6 éjszakára, 4 csillagos szállodában reggelivel és
repül jeggyel. Játékos a f díj megnyerésének esélyét növelheti, ha többször teljesíti a

minimális vásárlási feltételt a játék id tartamán belül, akár egy számlán belül, akár több
számlán. A vásárlási esély többszörözéséhez ismételt regisztráció nem szükséges.

Regisztráció menete:
A nyereményjátékban részt venni a 2016. július 27. és szeptember 20. között a METRO
áruházakban bonyolított vásárlás esetén lehetséges. Adja meg adatait 2016.07.28. 18:00 és
szeptember 20. 23:59 között a https://www.metro.hu/ajanlataink/magyar-termek-jatek
oldalon és jelen játékszabályzat elfogadásával vegyen részt játékunkban. Érvényesnek
kizárólag azok a Regisztrációk min sülnek, melyek a Regisztráció határidején belül érkeznek
be a rendszerhez. Egy Regisztráció akkor tekinthet beérkezettnek, ha a jelentkezési
határid n belül a rendszer adatbázisában rögzítésre került. A weboldalon történ
regisztráció beérkezési id pontja az adatbázisban való rögzítésének a Lebonyolító szervere
bels órája szerinti id pontja. A regisztráció elengedhetetlen feltétele a nyereményjátékban
való részvételnek. A befejezett, sikeres regisztrációval a Játékos jogosultságot szerez a
nyereményjátékban való részvételre. A nyereményjátékon való részvétel feltétele, hogy a
játékos a regisztráció során jelen játékszabályzatot elfogadja. A Játékos tudomásul veszi,
hogy a Kampány tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási
sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvez tlenül
befolyásolhatja olyan, a Szervez n és a Lebonyolítón kívül álló tényez , mint például (de nem
kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a telefonos hálózat
hibája, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervez és Lebonyolító az e
bekezdésben írtakból – így különösen a Regisztrációk továbbításának, regisztrációjának
késedelméb l, sikertelenségéb l, a rendszer túlterheltségéb l, leállásából - fakadó
mindennem felel sséget kizár. Szervez , illetve Lebonyolító kizárja a felel sségét a
weboldal rajta kívülálló okokból történ meghibásodásáért, amely id tartam alatt a
weboldal nem vagy korlátozottan használható.

6. Nyeremény
A Játék Id tartama alatt az érvényes Regisztrációval rendelkez Játékosok között kisorsolásra
kerül a f díj, a 2 f s Tenerife-i álomvakáció (továbbiakban: Nyeremény).
Tenerife álomvakáció tartalma:
7nap 6 éjszaka, 4 csillagos szállodában, reggelivel, repül jeggyel,transzferrel.
A voucher érvényes: 2017.május 31-ig.

7. Sorsolás
díj sorsolás: 2016. szeptember 23. 10:00h.
Sorsolás helye: Dr. Walkshöfer Katalin Közjegyz Irodája 1065 Budapest Bajcsy Zs. út 65. 2/1.
A sorsolás közjegyz jelenlétében, nem nyilvános sorsolás keretében elektronikus sorsoló
program igénybevételével, nem visszatevéses módszerrel történik. A f díj vonatkozásában 1

db Nyertes és 1 db Pótnyertes kerül kisorsolásra. A nyeremény átvételének feltétele a
vásárlást igazoló számla bemutatása.
8. Nyertes értesítése, nyeremények átadása:
A Nyertest a Lebonyolító a Regisztráció során megadott email címén értesíti. Ha lehetséges,
a honlapon történ regisztráció esetén a kártyaszám alapján beazonosítva a Lebonyolító
adatbázisában található telefonos elérhet ségén történik a kapcsolat-felvétel. Amennyiben a
az adatbázisban szerepl telefonszámon a Lebonyolító nem tudja elérni a Nyertest vagy
nincs az adatbázisban megadott telefonszám a nyerteshez rögzítve, úgy a Nyertes e-mailben
kap értesítést. A Lebonyolító 3-3 alkalommal kísérli meg a kiértesítést a fent megnevezett
elérhet ségeken. Az e-mailben történ értesítés akkor tekinthet sikeresnek, ha a Nyertes 5
napon belül egy válasz e-mailben megadja telefonszámát a nyeremény átadás részleteinek
egyeztetése érdekében. Telefonos elérhet ség hiányában a Nyertes e-mailben kap
értesítést. Amennyiben a Nyertes a Regisztrációs Id szak lejártától számított 10
munkanapon belül nem lelhet fel, a Lebonyolító megkeresésére nem jelentkezik, illetve a
Nyeremény átvételét megtagadja, vagy arra nem jogosult, illetve a Kampányból a jelen
játékszabály rendelkezései alapján kizárásra kerül, továbbá amennyiben a Nyeremény
átadása a jelen pont szerinti els megkeresést követ 45 napos jogveszt határid n belül
nem megy végbe, úgy a Lebonyolító jogosult a Pótnyertest értesíteni a jelen pontban
foglaltak szerint. A Lebonyolító köteles minden ésszer módon megkeresni a Nyertest, ami
legalább három elektronikus levélben történ megkeresést, továbbá telefonos elérhet ség
rendelkezésre állása esetén legalább három, rögzített, hétköznapi munkaid ben történ
telefonos megkeresést foglal magában. A Szervez és a Lebonyolító nem tehet k felel ssé
azért, ha a Játékossal az okból nem tudják felvenni a kapcsolatot, mert a Játékos a
regisztráció során hibás, hiányos, érvénytelen elérhet ségi adatot adott meg és ezért a
Játékos adatai a Lebonyolító adatbázisában nem naprakészek, valamint azért, ha a Játékos
levelez rendszerének sajátosságai (különösen a spamsz ) miatt nem szerez tudomást a
Nyereményr l.

9. A jogosultság ellen rzése, a Nyeremény átadása:
Amennyiben a Játékos nem felel meg a jelen játékszabály feltételeinek vagy annak feltételei
nem teljesülnek, emellett bárminem visszaélés esetén az érintett Játékost a Szervez ,
illetve a a Játékból kizárja. Szervez jogosult a jelen játékszabály rendelkezéseinek való
megfelelést bármikor ellen rizni, a Játékos köteles a Szervez vel és a Lebonyolítóval ennek
érdekében együttm ködni. Szervez jogosult azt a Játékost is kizárni a Kampányból, aki az
együttm ködési kötelezettségének nem tesz eleget. Szervez és Lebonyolító minden
felel sséget kizár, amely azzal kapcsolatos, hogy valamely Játékos a Játékból a jelen
játékszabály szerint kizárásra kerül. A Nyertes kizárása esetén a Nyereményre a Pótnyertes
válik jogosulttá. A Játékos téves adatszolgáltatásából ered en a Szervez t és a Lebonyolítót

felel sség nem terheli. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem
válthatók. A Nyeremények átadása a nyertes játékos részére történik. A Nyereményekhez
tartozó közteher-fizetési kötelezettséget, valamint a Nyeremények egyeztetett átadási
helyre (a METRO Áruházak bármelyike) szállítással kapcsolatos szállítási költségét a Szervez
viseli, azonban egyéb felmerül költségek a nyertes Játékost terhelik. A Nyertes Szervez
által bonyolított sorsolást követ en és a Lebonyolító értesítése után a Lebonyolító felveszi a
kapcsolatot a nyertessel a Nyeremény átadása céljából. A Nyertes köteles együttm ködni a
Lebonyolítóval a nyeremény átadása érdekében, különös tekintettel arra, hogy a Nyeremény
a Lebonyolító általi els megkeresést követ 45 napon belül átadásra kerüljön. A Nyeremény
átadása a Lebonyolító által a Nyertessel megállapodott helyen (a METRO Áruházak
bármelyikében) és id ben történik. Lebonyolító legalább 5 munkanappal a Nyeremény
tervezett átadásának id pontját megel en értesíti Szervez t az átadás tervezett
helyszínér l és id pontjáról A Szervez köteles az így megállapodott helyre és id ben
leszállítani a Nyereményt, melynek minden költségét viseli. A Nyertes köteles az el zetesen
egyeztetett átadási helyen és id ben megjelenni és a Nyereményt átvenni. Minden, ennek
elmulasztásából ered költség és kár, vagy bármely egyéb igény a Nyertest terheli.
Amennyiben a Nyertes az el zetesen egyeztetett átadási helyen és id ben nem jelenik meg,
és távolmaradásának okát el zetesen, legalább 3 munkanappal a tervezett átadás el tt nem
jelzi írásban Lebonyolító felé, nem élhet igazolással az el zetesen egyeztetett átadási helyen
és id ben történ megjelenésének elmaradása miatt. Ha ezen együttm ködési
kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, Szervez jogosult a Nyertest kizárni, és így a
Nyeremény fenti id ben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervez és a
Lebonyolító felel ssége nem állapítható meg. A Szervez és a Lebonyolító a Nyeremény
átvételének lehet ségét a megállapodott id pontban tudják biztosítani, az átvétel ideje nem
módosítható, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogveszt . A Nyeremény átvételének
további feltétele az átvételi elismervény aláírása a Nyertes, illetve megfelel módon igazolt
képvisel je vagy meghatalmazottja részér l – tekintettel arra, hogy ez kiemelt jelent séggel
bír a Szervez adófizetési kötelezettségének teljesítése szempontjából.
A Szervez és a Lebonyolító a Játék lezárulta után 60 napon túl semmilyen, a Játékkal
kapcsolatos reklamációt nem fogad el. Szervez és a Lebonyolító kifejezetten felhívja a
Játékosok figyelmét, hogy a Kampányt népszer sít anyagokon (pl. sajtóhirdetés, szórólap,
POS anyagok, plakát, stb.) írtak nem min sülnek a Szervez részér l ajánlattételnek. A
Kampányban csak a 4. pontban megjelölt Termékek vesznek részt. A Szervez és a
Lebonyolító tájékoztatja a Játékosokat, hogy a Lebonyolító által forgalmazott további
termékek nem vesznek részt a Kampányban. A Szervez és a Lebonyolító kifejezetten felhívja
továbbá a Játékosok figyelmét arra, hogy METRO Áruházakban elérhet termékek,
variánsok, kiszerelések készletének meghatározása a METRO Áruház diszkrecionális
jogkörébe tartozik. A Szervez t a Nyeremények átadásán és adóvonzatuk megtérítésén kívül
további kötelezettség a Nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli.

10. A Játékszabályzat elfogadása
A Játékos a Játékban való részvételével és regisztrációjával elismeri, hogy jelen
játékszabályzatot megismerte és az abban foglaltakat magára nézve kötelez nek tekinti. A
játékszabályban nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, így különösen a Polgári
Törvénykönyvr l szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
Szervez fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket
vagy magát a Játékot - akár annak id tartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze
vagy megszüntesse. Az esetleges módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Részvételi- és
játékszabályzat közzététele az eredeti közzététellel azonos módon történik.
11. Adatvédelem:
A Játék adatkezel je a Maxxon Reklám Kft. (székhely: 2120 Dunakeszi, Széchenyi u. 68.,
elektronikus elérhet ség: ) (A 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és
az információ szabadságról (továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében a
Játékos a Játékban történ részvétellel hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szervez , mint
adatkezel a Játékosok által a regisztráció során megadott személyes adatokat a
nyereményjáték céljából kezelje, továbbá, hogy a METRO Kereskedelmi Kft. –t és az Intren
Kft.-t, mint adatfeldolgozót igénybe vegye. Az adatkezelés és feldolgozás jogalapja az
érintettek el zetes és részletes tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása. Az
adatkezelés célja a Játék lebonyolítása, ideértve a nyeremények átadását. A Játékosok
személyes adatainak kezelése és feldolgozása a Játékosok által megadott alábbi személyes
adatokra terjed ki: e-mail cím, telefonszám, illetve METRO kártyaszám.
A Játékos tudomásul veszi, hogy személyes adatai rendszer szerint és automatikusan
kerülnek feldolgozásra. Játékos egyben hozzájárul ahhoz, hogy ezek a személyes adatai a
fentebb leírt terjedelemben és céllal kezelésre és feldolgozásra kerüljenek a Szervez és
Lebonyolító által. A Szervez a személyes adatokat a nyeremények átadásáig és az azzal
kapcsolatos adózási ill. egyéb kötelezettségek teljesítéséig, de legkés bb a nyereményjáték
végét követ 4. hónapig kezeli, majd megsemmisíti azokat.
Az adatfeldolgozást végzi:
INTREN Kft.
Székhely: 1125 Budapest, György Aladár u. 35-39. E. ép. 411.
METRO Kereskedelmi Kft.
székhely: 2041 Budaörs, Budapark, Keleti 3.
Játékos tudatában van az Infotv. 14 § és 15 § -ban foglalt jogainak, így annak is, hogy az
érintett kérelmezheti a Szervez nél és Lebonyolítónál tájékoztatását személyes adatai
kezelésér l, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak a kötelez
adatkezelés kivételével- törlését vagy zárolását a Lebonyolító honlapcímén (METRO
Kereskedelmi Kft.; www.metro.hu) és a Szervez e-mail címén (jatek@maxxonreklam.hu). A
tájékoztatás megtagadása esetén a Szervez és Lebonyolító írásban közli az érintettel, hogy

a felvilágosítás megtagadására mely jogszabályi rendelkezése alapján került sor. A
felvilágosítás megtagadása esetén a Szervez és Lebonyolító tájékoztatja az érintettet a
bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a
továbbiakban: Hatóság) fordulás lehet ségér l. Ezen kívül a résztvev t megilleti a személyes
adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervez és
Lebonyolító által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a résztvev bírósághoz fordulhat
az Info. tv.-ben foglalt feltételek szerint.
Jelen pontban foglalt kötelezettségek, valamint a Játékkal kapcsolatos adatvédelmi
kötelezettségek teljesítéséért a Szervez , mint adatkezel és a Lebonyolító és Intren Kft.,
mint adatfeldolgozó felelnek. Az adatkezel k és az adatfeldolgozó kötelezettséget vállalnak
az Info. tv.-ben és egyéb vonatkozó jogszabályokban rögzített rájuk vonatkozó
kötelezettségeinek a maradéktalan teljesítésére. Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben
kérelmére a játék érvényes id tartamának befejezése el tt következik be személyes
adatainak zárolása vagy törlése, a Játékosnak a Játékban való részvétele - a nyereményre
való jogosultságával együtt - megsz nik.
A Szervez és a Lebonyolító vállalja, hogy a Játék során tudomásukra jutott személyes
adatokat a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelel en, bizalmasan kezelik és azt
harmadik személyeknek át nem adják, hozzáférhet vé nem teszik, az adatkezelés
szabályainak mindenben eleget tesznek.
Amennyiben a Szervez és Lebonyolító az írásbeli vagy elektronikus tájékoztatási kérelem
benyújtásától számított 25 napon belül írásban vagy elektronikus úton nem adja meg a
tájékoztatást a Játékos részére, valamint ha személyes adatok törlésére, zárolására,
helyesbítésére 25 napon belül nem kerül sor, továbbá amennyiben a Szervez a Játékos
helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti és 25 napon belül írásban nem
közli az elutasítás indokait, a Játékos jogosult jogorvoslattal élni.
Továbbá amennyiben a Játékos a Szervez és Lebonyolítónak kérelem tárgyában meghozott
döntésével nem ért egyet, az ellen –annak közlését l számított 30 napon belül –bírósághoz
fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása
szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék el tt is
megindítható.
Jogorvoslati lehet séggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál lehet élni.
A Játékos a játékra történ regisztrációval elfogadja a Játékszabályzatot, különös
tekintettel a Játékszabályzat 10. pontjában részletezett személyes adatainak
felhasználására.
Az adatok számítógépes feldolgozását a Lebonyolító végzi. Az adatkezelésr l további
információ kérhet a következ elérhet ségeken:
• Telefon: +36-23/50-90-50, +36-40/50-90-50 (mobilról nem hívható)

• Faxon: +36-1/414-12-88
• E-mail: info@metro.co.hu
• Online ügyfélszolgálat (chat): http://www.metro.hu/online-ugyfelszolgalat
A Játék a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett adatvédelmi
nyilvántartásba bejelentésre került, a nyilvántartási szám kiadása folyamatban van.

Hírlevél feliratkozás
A Játékosoknak lehet ségük van a regisztráció során a METRO hírlevél szolgáltatására
történ feliratkozásra. Amennyiben a Játékos a hírlevél feliratkozásra vonatkozó
jelöl négyzetben kiválasztja azt, hogy szeretne a jöv ben hírlevelet kapni a Lebonyolító
részér l, úgy a Lebonyolító marketing célból hírlevelet küldhet számára. A Játékos
nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja a
Lebonyolító alábbi elérhet ségén:info@metro.co.hu
Amennyiben a Hírlevélre vonatkozó feliratkozás keretein belül személyes adatok kezelésére
(feldolgozására) kerül sor, arra az alábbi szabályok vonatkoznak:
http://www.metro.hu/public/Kezdolap/Szolgaltatasok/Hirlevel_feliratkozas/jogi_feltetelek
12. Egyéb rendelkezések:
A Játékkal kapcsolatos információk és a játékszabályzat megtalálhatók a www.metro.hu és a
https://www.metro.hu/ajanlataink/magyar-termek-jatek oldalon. A Játékkal kapcsolatban
további tájékoztatás a METRO Központi Ügyfélszolgálatán kérhet
• Telefon: +36-23/50-90-50, +36-40/50-90-50 (mobilról nem hívható)
• Faxon: +36-1/414-12-88
• E-mail: info@metro.co.hu
• Online ügyfélszolgálat (chat): http://www.metro.hu/online-ugyfelszolgalat

Budapest, 2016. július 27.

Maxxon Reklám Kft.
Szervez

I. számú Melléklet – A Játékban részt vev termékek listája

gyártó

promócióban résztvev védjegyes termékek
Piros Arany csemege 160g/tubus
Piros Arany csíp s 160g/tubus

Univer Product Zrt.

vonalkód

subsys

5997010301126 198289
5997010301133 198315

360G S RITETT PAR.KECSKEMÉTI 18-20%

5998304747415

93101

70G S RITETT PAR.KECSKEMÉTI 18-20%

5997010304172

93459

140G KECSKEMÉTI S RITETT PARADICSOM 18-20%

5997010304196

17548

280G KECSKEMÉTI DIABETIKUS SÁRGABARACK LEKVÁR

5997010308514

67455

280G KECSKEMÉTI DIABETIKUS ERDEI GYÜMÖLCS LEKVÁR

5997010308521

67456

300G KECSKEMÉTI SÁRGABARACK LEKVÁR

5997010307722

2078

300G KECSKEMÉTI SZAMÓCA LEKVÁR

5997010307753

2081

300G KECSKEMÉTI MEGGY LEKVÁR

5997010307715

2082

300G KECSKEMÉTI BODZA LEKVÁR

5997010307739

2083

300G KECSKEMÉTI MÁLNA LEKVÁR

5997010307746

2084

590G UNIVER TALPAS KETCHUP

5997010309436

89779

510+50G UNIVER TALPAS MAJONÉZ

5997010308668

73011

340G UNIVER TALPAS MUSTÁR

5997010306909

34821

5KG KETCHUP UNIVER VÖDRÖS

5997010302277 762153
5997010304066 973622
5997010304059 762181

5KG MAJONÉZ VÖDRÖS UNIVER
5KG MUSTÁR UNIVER VÖDRÖS
Sajtos tallér 120g

5997788135183

11291

Urbán vaníliás mézes jelleg puszedli 200g

5997443312478

52464

Urbán kakaós mézes jelleg puszedli 200g

5997443312485

52469

Citromos diabetikus nápolyi 180g
Kakaós perec 160g
Még egyet! Vajas édes teasütemény 180g
Parány ét diabetikus 200g

5997443312256
5997443312676
5997443312461
5997443312263

52467
52474
52461
52460

Urbán és Urbán Kft. Pepita kókuszos kakaós nápolyi 200g (C12)

5997443313345

99662

Pepita tejkrémes kakaós nápolyi 200g (C12)

5997443313321

99663

Urbán kakaós mézes jelleg puszedli 180g
Urbán Mini vaníliás karika 160g
Urbán tejbev.márt.kak.kr.tt.ostya 200g
Urbán vanília íz mézes jelleg puszedli 180g
Vitorlás szelet - kak. tejb. márt. kakaós t.o. 30g 48/kart.
Vitorlás szelet - kak.étb. márt. kakaós t.o. 30g 48/kart.

5997443312485
5997443312614
5997443312522
5997443312478
5997443311242
5997443311235

52469
52473
52471
52464
99665
99664

Gyulahús Kft.

CORVINUS POKOL SZALÁMI RÚD 500G

5998985562086

86181

CORVINUS ÍNYENC MÁJAS 400G

5998985562109

86182

CORVINUS FELEZETT MÁLYVÁDI SONKA

5998001658366

86179

CORVINUS GYULAI SZÁRAZKOLBÁSZ

5998985556733

73525

CORVINUS CSABAI SZÁRAZKOLBÁSZ

5998985556719

73524

CORVINUSZ SZEL.POKOL SZALÁMI 70G

5998985562062

86180

CORVINUS SZ. GYULAI SZÁRAZKOLBÁSZ

5998985556740

73522

CORVINUS SZ. CSABAO SZÁRAZKOLBÁSZ

5998985556726

73520

MIZO LAKTÓZMENTES UHT TEJ 1,5% 1L (EDGE)

5998200450402 748097
5998200138614 425712
5998200138607 425726

MIZO DOBOZOS TEJ 1,5% 1L (TT3)
MIZO DOBOZOS TEJ 2,8% 1L (TT3)
Sole-Mizo Zrt.

MIZO DOBOZOS TEJ 3,5% 1L (TT3)

5998200460173

14998

MIZO LAKTÓZMENT.DOBOZOS TEJ 2,8% 1L(TT3)

5998200465574

61679

MIZO UHT TEJ 1,5% 1L (EDGE)

5998200140174 425201
5998200140181 425187
5998200466823 99513

MIZO UHT TEJ 2,8% 1L (EDGE)
HAZAI VAJ CSÖKK.ZSÍRT.ENYH.SÓZ.100G

gyártó

promócióban résztvev védjegyes termékek
Cerbona csokis müzli 200g (21db/#)
Cerbona mézes müzli 200g (21db/#)

Naponta Kft.

Cerbona meggyes müzli 200g (21db/#)
Cerbona áfonyás müzli 200g (21db/#)

vonalkód

subsys

5998400393837 179504
5998400373815 287274
5998400393851 180687
5998400373969 315250

Cerbona almás müzli 200g (21db/#)

5998400375352 275191
5998400375543 59124

Aro 4t. Csavartcs

5998985557792 958659

Aro 4t. Csiga

5998985557914 860482

Aro 4t. Fordros Nagykocka

5999086403032 890370

Aro 4t. Makaróni

5999086419248 913510

Aro 4t. Orsó

5999086403049 995813

Aro 4t. Rövidcs

5998985557815 936988

Aro 4t. Spagetti

5999086403056 910169

Aro 4t. Szarvacska

5999086403063 890487

Aro 4t. Tarhonya

5998985557877 968240

Aro 4t. Szélesmetélt

5998985560587

TERE-FERE omlós édes keksz

5997380360112 172046
5997380360129 172053

Cerbona kókuszos müzli 200g (21db/#)

134078
860482
94269
35532
Mary-Ker Pasta Kft.

35539
936988
913562
890487
913614
96853

96853
TERE-FERE omlós kakaós keksz
TERE-FERE omlós kókuszos keksz

5997380360136 172060

TERE-FERE omlós mézes keksz

5997380360259

DARÁLT HÁZTARTÁSI keksz

7911
5997380350304 393653

HÁZTARTÁSI keksz

5997380350229

HÁZTARTÁSI keksz

5997380350281 393640

ÁLLATFIGURÁS kakaós keksz gyerekeknek

5997380351080

54541

ÁLLATFIGURÁS háztartási keksz gyerekeknek
STOP CUKOR háztartási keksz

5997380351097

13180

5997380350243 940030

CUKORMENTES háztartási keksz

5997380350939

75469

ZAB-ÁLOM zabpelyhes almás omlós keksz

5997380350779

20242

393653
54542

54542
393640

Detki Keksz Kft.

ZAB-ÁLOM zabpelyhes erdei gyümölcsös omlós keksz

5997380350762

75475

ZAB-ÁLOM zabpelyhes meggyes omlós keksz

5997380350809

91324

DETKI KRÉKER GYEREKEKNEK pizzás íz

5997380351196

95594

DETKI KRÉKER GYEREKEKNEK sajtos íz

5997380351189

95595

DETKI KRÉKER sajtos íz

5997380351233

95597

DETKI KRÉKER tengeri sós

5997380351172

95596

DETKI KRÉKER hagymás-tejfölös íz

5997380351257

95598

DETKI KEXCHIPS hagymás-tejfölös íz burgonyás chips

5997380351219

95603

DETKI KEXCHIPS sajtos íz burgonyás chips

5997380351202

95601

DETKI KEXCHIPS tengeri sós íz burgonyás chips

5997380351226

95600

PROTECT RÁGCSÁLÓIRTÓ GRANULÁTUM 0,35 KG

5997378770626 895245

BIOSTOP RUHAMOLYCSAPDA 2 db

5997378710110

BIOSTOP ÉLELMISZERMOLY CSAPDA 2 db
BIOSTOP PLUSZ RAGASZTÓS LÉGYLAP 2 DB
PROTECT RÁGCSÁLÓIRTÓ PÉP 250 G
BIOSTOP GYÜMÖLCSLÉGY CSAPDA
PROTECT RÁGCSÁLÓIRTÓ CSALÉTEK 0,125 KG
PROTECT COMBI HANGYAIRTÓ CSALÉTEK 3 db

Bábolna Bio Kft.

PROTECT LÉGY ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 400 ML
PROTECT CSÓTÁNY ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL 400 ML
PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL 400 ML
PROTECT FORTE ROVARIRTÓ POROZÓ 0,1 KG
PROTECT ROVARIRTÓ PERMET 500 ML

31011
5997378712107 492687
5997378712114 502151
5997378770510 31048
5997378710141 596736
5997378770329 895232
5997378740551 596715
5997378730408 501488
5997378740377 895752
5997378730507 596722
5997378740810 952952
5997378740056 244825

PROTECT EXTRA MÁSZÓROVARIRTÓ AEROSZOL 400 ML

5997378730293 501527
5997378750031 502086
5997378740414 244832

PROTECT HANGYAÍRTÓ AEROSZOL 400 ML

5997378740568

PROTECT LÉGY ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 200 ML
PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCSRIASZTÓ AEROSZOL 150 ML

31041

A nyereményjátékban részt vev termék listája augusztus 10-t l kiegészül az alábbi termékekkel:
gyártó

Sofidel Hungary Kft.

promócióban résztvev védjegyes termékek

vonalkód

subsys
38778

PT BELLIS MINI-MAXI 2T 100L 3R 2X14

5997892509092

TP BIANKA ALOE 8T 150L 3R MINTÁS 8X8

5997892512122

84408

TP BIANKA KAMILLA 8T 150L 3R MINTÁS 8X8

5997892503403

38777

SZL GASTRO ÉTTERMI 18 1R 600X36

5997892508972

822766

II. számú Melléklet – A Játékban részt vev cégek listája

Bábolna Bio Kft. (székhelye: 1107 Budapest, Szállás utca 6., cégjegyzékszáma: 01-09-167448,
adószáma: 10767692-2-42, képviseletében eljár Daru János ügyvezet igazgató)
Detki Keksz Kft. (székhelye: 3273 Halmajugra, Kossuth Lajos út 178., cégjegyzékszáma: 1009-020783, adószáma: 11160500-2-10, képviseletében eljár Pavlova Olga ügyvezet
igazgató),
Mary-Ker Pasta Kft. (székhelye: 2120 Dunakeszi, Bem u. 9., cégjegyzékszáma: 13-09-131053,
adószáma: 14882759-2-13, képviseletében eljár Sajcz László cégvezet ),
Naponta Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 5., cégjegyzékszáma: 01-09-899963,
adószáma: 14349229-2-41, képviseletében eljár Mészáros Tamás ügyvezet ),
Univer Product Zrt. (székhelye: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 35., cégjegyzékszáma: 03-10100244, adószáma: 11576228-2-03, képviseletében eljár Molitórisz Károly vezérigazgató),
Urbán és Urbán Kft. (székhelye: 2120 Dunakeszi, Bagoly u. 10., cégjegyzékszáma: 13-09068212, adószáma: 10930159-2-13, képviseletében eljár Urbánné Szegedi Andrea
ügyvezet )
Sole-Mizo Zrt. (Székhely: 6728 Szeged Budapesti út 6., Cégjegyzékszám: 06-10-000119,
Adószám: 11090799-2-06, Képviseli: Gerbrant Redmer de Boer)
Gyulahús Kft. (Székhely: 5700 Gyula, Munkácsy Mihály u. 7-9. , Cégjegyzékszám: 04-09012216, Adószám: 24229342-2-04, Képviseli: Daka Zsolt ügyvezet )
Sofidel Hungary Kft. (székhelye: 2541 Lábatlan, Rákóczi Ferenc út 159., cégjegyzékszáma:
11-09-024281, adószáma: 25487293-2-11, képviseletében eljár: Carlo Ferrero ügyvezet )

