,,Megbízható törődés!” C. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA
A Szervező
1.

A nyereményjáték (”Játék”) szervezője az Orbico Hungary Kft. (székhely: 1138 Budapest,
Dunavirág utca 2-6.sz (Gateway Office Park 3. 3 emelet), cégjegyzékszám: 01-09-714677
(”Szervező”).

2.

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a
Szervező által megbízott ügynökség, a Wonderduck Agency Zrt. (székhely: 1118 Budapest,
Rétköz u. 31. fszt. 1.) (”Lebonyolító”) látja el.

A Játékban való részvétel feltételei
3.

A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött Magyarországon állandó lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy jogosult, aki a jelen játékszabályzatban
meghatározott Procter & Gamble által forgalmazott Oral B, Gillette, Old Spice, Head &
Shoulders, Pantene és Secret (CBA és Príma áruházak esetében Herbal Essences is) termékek
tekintetében vásárlónak minősül (a továbbiakban: „Játékos”).

4.

A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: (a) a Szervezővel vagy a Lebonyolítóval
munkaviszonyban, megbízási viszonyban, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban
állók, valamint azok hozzátartozói és közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1§ 1. és 2. pontja.);
(b) a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok hozzátartozói,
valamint közeli hozzátartozói (Ptk 8:1§ 1. és 2. pontja.);
(c) a Játékban résztvevő áruházláncok (Azúr, CBA, Príma, Privát MAX, Plus Market, egyes
Goods Market üzletek, Eurofamily, Coop és Reál) és online áruházak (eMAG és Extreme
Digital) munkavállalói, vezető tisztségviselői, valamint ezen személyek közeli hozzátartozói
(Ptk 8:1§ 1. és 2. pontja.).

5.

A Játék teljes időtartama a szabályzatban meghatározott Azúr, CBA, Príma, Privát MAX, Plus
Market, egyes Goods Market üzletek, Eurofamily, Coop és Reál üzletek, valamint eMAG és
Extreme Digital online áruházak, tekintetében budapesti idő szerint 2020. október 1. 00:00:00
órától – 2020. november 30. 23:59:59 óráig tart (“Játék időtartama”). A Pályázatok beérkezési
határideje budapesti idő szerint 2020. november 30. napja 23 óra 59. perc (“Határidő”) A Játék
időtartamán belül lehet a szabályzatban meghatározott módon részt venni a játékban (kódot
feltölteni).
A Játékot a Szervező bármikor jogosult visszavonni.

6.

A Játékban részt vehet (az lehet „Játékos”), aki
• 2020. október 1. 00:00:00 óra – 2020. november 30. 23:59:59 óra időtartam között
vásárol a jelen játékszabályzatban meghatározott termékekből (legalább 1 db-ot) a
jelen játékszabályzatban meghatározott résztvevő eMAG és Extreme Digital online
áruházak valamelyikében (online módon), illetve az Azúr, Reál, CBA, Prima, Privát
MAX, Plus Market, egyes Goods Market, Eurofamily, Coop vagy Reál áruházláncok
valamelyikének e játékszabályban meghatározott üzletében (nem online módon,
hanem a fizikai üzletben), és a játék időtartama alatt regisztrál a
www.megbizhatotorodes.hu weboldalon, és ezekkel egyidejűleg elfogadja jelen
részvételi és adatkezelési szabályzatot és
• jelen játékszabályzatban meghatározott minden egyéb feltételnek megfelel
A Játékban való részvételre vonatkozó feltételek elfogadásával a játékos részvételi szándékát
kifejezetten kinyilvánítja (elfogadva az adatkezelési szabályzatot is), feltöltött, illetve megadott
adatai összességében képezik a ”Pályázatot”.
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A nyereményjátékban való részvétel további feltételei, a részvétel menete:
A résztvevő játékos a www.megbizhatotorodes.hu weboldalon küldi be pályázatát: a beküldés
előtt regisztráció szükséges, melynek során a játékos megadja teljes nevét, e-mail címét,
mobiltelefonszámát, elfogadja jelen játékszabályzatot és a részét képező adatkezelési
szabályzatot, majd a megadott e-mail címre küldött válaszlevélben található linkre kattintva
érvényesíti a regisztrációját. Ezután belép a www.megbizhatotorodes.hu oldalra és feltölti a
játékban résztvevő Oral B, Gillette, Old Spice, Head & Shoulders, Pantene, Secret (CBA és
Príma áruházak esetében Herbal Essences is) termék vásárlásról szóló nyugtájának adatait (AP
kód, a blokkon szereplő vásárlás pontos dátuma /év, hónap, nap, óra, perc, másodperc/, illetve
online áruházak esetében a rendelés számát (pl. #1234567890)), és sikeresen befejezi a teljes
feltöltést (és regisztrációt) a játék időszakában. A kód feltöltésnél nem kötelezően kitöltendő
adatmezők továbbá: (*) Vásárlás helye; (*) Oral B, Gillette, Old Spice, Head & Shoulders,
Pantene vagy Secret (CBA és Príma áruházak esetében Herbal Essences is) terméket vásárolt.
A Játékos több nyugtával (online vásárlás esetében rendelési számmal) is játszhat a játék
időtartama alatt, azonban két vásárlás között ugyanazon Játékos részéről legalább 1 percnek el
kell telnie. Egy nyugtával (online vásárlás esetében rendelési számmal) csak egy Pályázatot
lehet érvényesen feltölteni vagy beküldeni, függetlenül attól, hogy hány termék vásárlását
igazolja a nyugta. Az egyes blokkok, illetve online rendelésvisszaigazolások adatait külön
Pályázatban kell beküldeni.
Amennyiben a Játékos ugyanazt a kódot többször tölti fel vagy küldi be, akkor az első
beérkezett pályázat tekinthető érvényesnek, a többi feltöltést vagy beküldést Szervező nem
fogadja el.
A kódfeltöltésnél megadott nyugta adatok ellenőrzésre kerülnek (AP kód, vásárlás időpontja;
az online vásárlás esetében rendelési szám). A nyeremény igazolásához és átvételéhez
szükséges a vásárlást igazoló nyugta, illetve online vásárlás esetében a rendelést
visszaigazoló elektronikus levél, ezt tehát a nyeremények átadásáig meg kell őrizni. A
nyeremény átvételének a feltétele az eredeti (vagy az áruház általi hitelesített másolat) vásárlást
igazoló nyugta bemutatása postai beküldéssel, vagy elektronikus úton, a nyugta szkennelésével,
illetve online vásárlás esetében a rendelést visszaigazoló elektronikus levél másolatának
elküldésével.
A Szervező és a Lebonyolító a vásárlást igazoló nyugták feletti rendelkezési, illetve
tulajdonjogát illetően felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja minden felelősségét.
Érvénytelen Pályázat: minden olyan Pályázat „Érvénytelen Pályázat”-nak minősül, amely nem
sorolható a szabályzatban meghatározott pályázatok közé (pl. elírt szó, hiányzó karakter, nem
értelmezhető tartalom, „rosszindulatú üzenet”, ismételt beküldés stb.). Érvénytelennek
tekintendő továbbá a pályázat, ha a pályázat vagy beküldője nem felel meg a jelen
szabályzatban rögzített egyéb feltételeknek.
A Promócióban kizárólag azon vásárlást igazoló blokkokkal (illetve nyugtával/számlával),
online vásárlás esetében a rendelést visszaigazoló elektronikus levéllel lehet pályázni, amelyen
beazonosítható a vásárlás helye és pontos ideje, az AP kód (online vásárlás esetében rendelési
szám), és a termék. A „gyűjtő” megjelölést tartalmazó blokkok, céges számlák önállóan a
játékból kizárásra kerülnek. Amennyiben a játékos mégis gyűjtőblokkot kiadó kasszában
vásárolt, a feltöltését csak abban az esetben fogadja el a Szervező, amennyiben a gyűjtőblokkon
található, azzal megegyező dátumra kiállított tételes ÁFÁS számlát tud bemutatni, amelyen
egyértelműen szerepel jogosult Oral B, Gillette, Old Spice, Head & Shoulders, Pantene vagy
Secret (CBA és Príma áruházak esetében Herbal Essences is) termék vásárlás. Amennyiben a
játékos nem kért a vásárláskor ÁFÁS számlát és nem tudja a gyűjtő blokkja mellett bemutatni,
úgy a pályázatát érvénytelennek tekinti a Szervező. Szervező/Lebonyolító nem felel azért – és
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ezzel kapcsolatosan minden igényérvényesítést kizár -, hogy az adott üzletben milyen kassza
üzemel és milyen módon és szabályok szerint állítanak ki blokkot, nyugtát, számlát és adják át
ezeket a vásárlóknak!
Egy vásárlási adat csak egy pályázatnak felel meg, és kizárólag egy napi és egy heti
nyereményre lehet vele pályázni e nyereményjátékon belül.

7.

Szervező a nyeremények átadását megelőzően jogosult ellenőrizni különösen, hogy a nyertes
megfelel-e a Játékszabályzat minden rendelkezésének. Különösen, de nem kizárólagosan, ha a
nyertes Játékos által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, vagy ha a regisztráció
időpontjában nem töltötte be 18. életévét, úgy a Szervező nem fogadja el nyertesnek az adott
Játékost és jogosult őt a Játékból kizárni. Szervezőnek és Lebonylítónak kétség esetén joga van
az elektronikusan beszkennelt nyugta eredeti, vagy az eladó áruház által hitelesített példányát
postai úton bekérni.

8.

A személyes adatok védelmét a Szervező a Játékszabályzat részét képező Adatkezelési
Szabályzatban leírtak szerint biztosítja. Kérjük, hogy mielőtt elfogadja a jelen
Játékszabályzatban írt valamennyi feltételt, ismerkedjen meg a Szervező adatvédelmi
gyakorlatával. Az a Játékos, aki megpróbálja megkerülni ezeket a szabályokat alternatív, hamis,
vagy félrevezető adatok használatával, kizárásra kerül a Játékból. A Pályázatokkal kapcsolatban
a Szervező saját belátása szerint dönthet arról, hogy a Játékszabályzatban megjelölt mely indok
alapján nem fogadja el a Pályázatot.

9.

Kereskedők, fogyasztói csoportok vagy harmadik személyek csoportos részvétele a Játékban
tilos. Amennyiben a Lebonyolító vagy a Szervező által valószínűsíthető, hogy egy résztvevő
(számítógépes) manipulációt használ annak érdekében, hogy ezt a feltételt megkerülje, például
parancs file-t vagy brute force eljárást vagy bármilyen más automatizált eszközt, ezen személy
a Játékban való részvételből kizárásra kerül és nyereményre nem jogosult.

10. Azon résztvevőket, akik helytelen adatokkal vagy más nevében, illetve más e-mail címével
vesznek részt a Játékban, Szervező saját döntési jogkörében kizárhatja a Játékból. Amennyiben
a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail postafiókot, vagy telefonszámot vesz igénybe,
a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, vagy telefonszám használat jogosultságából fakadó
vitákkal kapcsolatban Szervező és Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező
és Lebonyolító bármely nyeremény bármely hibájáért mindennemű felelősségét kizárja.
11. A Szervező és Lebonyolító nem vállal felelősséget a www.megbizhatotorodes.hu weboldalon
felmerülő technikai problémákért, a rendszerek esetleges túlterheltségéért. A Szervező kizárja
továbbá a felelősségét azokért a károkért, melyek abból adódnak, hogy illetéktelen személyek a
rendszerekbe jogosulatlanul behatolnak, az ott rögzített adatokat módosítják, törlik, vagy a
hozzáférést meggátolják. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék
tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló
technológia függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn
kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a készülék
teljesítménye, a rendszer teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.
A Szervező, az e bekezdésben írtakból – így különösen a Pályázatok továbbításának,
regisztrációjának, a nyeremények igénybevételnek késedelméből, sikertelenségéből, a rendszer
túlterheltségéből, leállásából - fakadó mindennemű felelősséget kizár. A Szervező felhívja a
figyelmet arra, hogy a Nyerteseket a Játékban résztvevő, általuk regisztrált mobiltelefonszám
segítségével azonosítják, így az időközbeni esetleges számváltozással járó, valamint a Szervező
érdekkörén kívüli technikai okból felmerülő problémákért a felelősséget a Szervező nem
vállalja. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott
adatokkal okozott következményekért sem.
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12. Ha a résztvevő a regisztráció során bezárja a böngészőablakot vagy ha a kapcsolat bármely
okból megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező
és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
13. Nem fogadható el, azaz érvénytelennek minősül az olyan Pályázat, amely hiányos (pl. hiányzó
karakter, elírt szó, nem értelmezhető tartalom, „rosszindulatú üzenet”, ismételt beküldés), vagy
amely a megadott beérkezési határidő után érkezett be. Az elküldés igazolása nem minősül a
kézbesítés bizonyítékának. A Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal az
elkésett, nem teljes, illetve a technikai vagy egyéb más ok miatt elveszett Pályázatokért.
14. A Lebonyolító a játékból érvénytelenség okán kizárhatja azt a pályázatot, amely e
Játékszabályzatban írt feltételeknek, vagy azok bármelyikének nem felel meg. A Játékos téves
adatszolgáltatásából eredően a Lebonyolítót és/vagy Szervezőt felelősség nem terheli. A
Játékból kizárásra kerülnek azok a játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen vesznek részt
a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék.
Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy Szervező, illetve a Lebonyolító fenntartja magának a
jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kártérítést követeljen e játékosoktól.
15. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, telefonszám elírása stb.) a
Szervező és Lebonyolító, nem vállalnak felelősséget. A Szervező és a Lebonyolító nem
érintettek a nyereményekkel kapcsolatos esetleges szavatossági, illetve jótállási igények
érvényesítésében, ezzel kapcsolatosan minden felelősséget kizárnak, ezen igényeknek nem
kötelezettjei.
Nyeremények, nyertesek
16. Nyeremények
• Heti nyeremények: heti 1 db (a játék időtartama 8 heti játékperiódus, így összesen 8
db),
• Napi nyeremények: naponta 1 db (a játék időtartama alatt 61 db napi nyeremény Ajándékcsomag - kerül kisorsolásra.)
Részletesen:
•

Heti nyeremények: hetente 1 db, 1 fő részére 1 évre elegendő* szépségápolási
csomag

A szépségápolási csomag tartalmát a szervező az alábbi termékekből állítja össze saját döntése
és a rendelkezésre álló termékek figyelembevételével:
• Head & Shoulders Sampon Classic 900 ml
• Head & Shoulders Balzsam Classic 220 ml
• Pantene Sampon Repair & Protect 1000 ml
• Pantene Balzsam Repair & Protect 1000 ml
• Oral-B Professional Gum Pur Gentle Whitening fogkrém 75 ml
• Gillette férfi ajándékcsomag
• Gillette Venus ajándékcsomag
• Old Spice ajándék csomag
• Old Spice prémium ajándékcsomag
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• Old Spice AP stick WhiteWater 50ml
• Old Spice shower gel WhiteWater 400ml
• Secret AP Cream Rose Water 40 ml
• Secret Platinum deo cream Naturel 40ml
• Secret Platinum Delicate deo cream 40ml
• Secret Platinum Delicate deo stick
• Secret AP Stick Rose Water
• Secret deo spray Delicate 150 ml
• Secret deo spra Rosewater 150 ml
• Gillette Mach3 cartridge 4
A csomag nem feltétlenül tartalmaz minden terméket, illetve Szervező fenntartja a jogot
helyettesítő termékek alkalmazására.
* - A játékos a regisztrációjával tudomásul veszi és elfogadja, hogy a heti nyereményeknél
kalkulált éves mennyiségi adatok meghatározása a Procter & Gamble beszállítói és
értékesítési statisztikája alapján történt, piacméretének megfelelően. Ezzel kapcsolatban
utólagos reklamációt és kifogást a játék szervezői nem fogadnak el.
A Lebonyolító a Játék időtartamán belül 8 darab heti periódust határoz meg, minden
periódusban 1, azaz egy db nyerő időpontot sorsol (összesen 8, azaz 8 db nyerőidőpontot). A
heti periódusok nem minden esetben 7 naptári nap hosszúak, a periódusok pontos időtartamát
az alábbi felsorolás tartalmazza:
Heti játékperiódusok:
1.
2020.10.01. - 10.11.
2.
2020.10.12. – 10.18.
3.
2020.10.19. – 10.25.
4.
2020.10.26. – 11.01.
5.
2020.11.02. – 11.08.
6.
2020.11.09. – 11.15.
7.
2020.11.16. – 11.22.
8.
2020.11.23. - 11.30.
A nyerő időpont minden esetben a perióduson belüli valamely naptári napon 00.00-23.59 közti
időpont lehet, azaz Szervező/Lebonyolító kizárólag ezen időszakon belüli időpontot sorsol ki
(nap, óra, perc). Minden játékperiódisban a nyerő időpontban, vagy az időben azt követő, ahhoz
legközelebb eső időpontban pályázó (azaz az adott érvényes pályázatot teljesen feltöltő, illetve
beküldő - a beérkezés idejét az informatikai rendszer rögzíti - a nyerő időpont értékelése során
a www.megbizhatotorodes.hu oldalra történő feltöltés időpontja az irányadó) Játékos 1 (azaz
egy) db, 1 fő részére 1 évre elegendő szépségápolási csomagot nyer. Fentiek értelmében a
játékperiódusokban 1-1, mindösszesen 8 db heti nyeremény kerül kisorsolásra.
A nyertes az adott nyerőidőponthoz rendelt ajándékot kapja meg, azaz másik ajándékra az nem
cserélhető a Játékos kérésére, vagy igényére. A Szervező/Lebonyolító kifejezetten fenntartja a
jogot, hogy az ajándékok listáját módosítsa, felcserélje, illetve egyes ajándékok helyett más
ajándékot – értékben megközelítően azonosat – tegyen a listába. Ezzel kapcsolatosan Szervező
és Lebonyolító minden igényt kizár.
A nyereményeket a Szervező és Lebonyolító postai úton vagy futárszolgálat igénybe vételével
juttatja el az adott nyertesnek.
A nyeremények készpénzre nem válthatók! A nyereményre való jog nem átruházható.
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A nyerő időpontok sorsolására előzetesen 2020. szeptember 29-én kerül sor a 1118 Budapest,
Rétköz utca 31. fszt.1. címen, közjegyző előtt. A nyerő időpontok előzetesen nem nyilvánosak,
azt a Szervező és Lebonyolító, valamint a közjegyző azokat az érintett promóciós időszak teljes
időtartama alatt titokban tartja, csak az aktuális időpont nyertesei és ezzel az időpont kerül
időben, sorban utólag közzétételre.
A sorsolásról jegyzőkönyv készül.
•

Napi nyeremények: a játék időtartama 61 nap, így összesen 61 db napi
nyeremény kerül kisorsolásra az alábbi felosztásban
o Október hónapban: naponta 1 darab Braun HD 180 típusú
hajszárító
o November hónapban: naponta 1 darab Oral-B Sensi Ultra Thin
elektromos fogkefe

A Lebonyolító a Játék időtartamán belül (2020. október 1. – 2020. november 30. között)
minden napra 1, azaz egy db nyerő időpontot sorsol (összesen 61, azaz hatvanegy db
nyerőidőpontot). A nyerő időpont az adott naptári napon 00.00-23.59 közti időpont lehet, azaz
Szervező/Lebonyolító kizárólag ezen időszakon belüli időpontot sorsol ki (nap, óra, perc). A
nyerő időpontban, vagy az időben azt követő, ahhoz legközelebb eső időpontban pályázó
(azaz az adott érvényes pályázatot teljesen feltöltő, illetve beküldő - a beérkezés idejét az
informatikai rendszer rögzíti) Játékos 1 (azaz egy) db ajándékcsomagot nyer az 1. számú
melléklet szerint. A nyereményeket a Szervező és Lebonyolító postai úton vagy futárszolgálat
igénybe vételével juttatja el az adott nyertesnek
Egy vásárlási adat csak egy pályázatnak felel meg, és kizárólag egy napi és egy heti
nyereményre lehet vele pályázni e nyereményjátékon belül. Egy pályázattal nem lehet
megnyerni több napi vagy több heti nyereményt. Egy nyugtával (online vásárlás esetén egy
rendelés visszaigazolással) tehát csak egy Pályázatot lehet érvényesen feltölteni vagy beküldeni,
függetlenül attól, hogy hány termék vásárlását igazolja a nyugta. Az egyes blokkok adatait külön
Pályázatban kell beküldeni. Azaz egy Játékos többször is pályázhat, különböző szabályos
vásárlással és feltöltéssel.
Egy Játékos maximum 1 db napi nyereményt, továbbá maximum 1 db heti nyereményt
nyerhet. Amennyiben az adott Játékos a meghatározott darabszámú nyereményeket már
megnyerte, további lehetséges nyertesség esetén az adott nyereménykategóriában a pályázatait
Szervező/Lebonyolító érvényteleníti.
Minden egyes nyeremény csak és kizárólag az ott leírtakat tartalmazza. Minden nyerő időpont
sorsolás véletlenszerűen történik, gépi sorsolással.
Minden napi nyeremény és heti nyeremény nyertes mellé 10-10 tartaléknyertes kerül rögzítésre,
időben előre távolodva az adott nyerő időponttól sorban.
Minden sorsolás helyszíne a Lebonyolító székhelye (1118 Budapest, Rétköz u. 31. fszt.1.).
A tartaléknyertesek nyereményigénye abban az esetben léphet életbe, amennyiben a nyertes
vagy pályázata nem felel meg a jelen játékszabályzat feltételeinek, és így a pályázat
érvénytelenség miatt kizárásra kerül.
Érvénytelennek minősül továbbá a pályázat, ha a feltöltött adatok nem egyeznek meg a vásárlást
igazoló nyugtán szereplő adatokkal. Ezekben az esetekben az adott nyereményre az adott
nyereményhez tartozó, soron következő tartaléknyertes jogosult, amennyiben a játékos és
pályázata megfelel jelen játékszabályzat feltételeinek. A tartaléknyertesek nyereményigénye
abban az esetben is életbe léphet, amennyiben a nyertesek a nyereményeiket az előre egyeztetett
időpontban, de legkésőbb az értesítést követő 60 munkanapon belül nem veszik át, vagy nem
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igazolják nyereményüket a rendelkezésükre álló 5 napon belül. A Játékos kizárólag abban az
esetben nyerheti meg a nyereményt, ha a Pályázata „Érvényes Pályázatnak” minősül.
Ha a nyertes Játékosok személye nem felel meg a jelen játékszabály 2. pontjában előírt személyi
feltételeknek, akkor azonnal kizárásra kerülnek a Játékból. A kizárt nyertes helyébe a következő
érvényes pályázatot beküldő lép (tartaléknyertes). A tartaléknyertes az előtte álló nyertes
kizárásáról szóló értesítést követően jogosult a nyereményre a jelen szabályzatban írtak szerint.
A nyertesek listája (vezetéknév, keresztnév) az adott sorsolást követő héten tekinthető meg a
www.megbizhatotorodes.hu oldalon, ahol a Szervező ezt közzéteszi és amelyhez valamennyi
résztvevő a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul.
Nyeremények átvétele: Az eredeti nyugtát (az online vásárlás esetén rendelés visszaigazoló
elektronikus levelet), vagy a nyugta áruház általi hitelesített másolatát a nyeremények
átvételéhez minden esetben be kell mutatni a Lebonyolítónak. elektronikus úton (szkennelve)
vagy postán elküldve. A nyeremény átvételekor a Lebonyolító jogosult ellenőrizni a pályázat
feltöltésekor megadott adatok helyességét is. Az a nyertes, aki a nyereményről szóló értesítést
követő 5 munkanapon belül bármilyen okból adódóan nem tudja bemutatni a nyugtát, vagy
annak hitelesített másolatát, a játékból kizárásra kerül, és a nyereményre a soron következő
tartaléknyertes válik jogosulttá.
A Lebonyolító legkésőbb a mindenkori nyerő időpontot követő 14 napon belül elektronikus
levélben a Játékos által megadott e-mail címre küldve kiértesíti a nyerteseket a nyeremény
átvételének időpontjáról és módjáról. Amennyiben a nyertes pályázata érvénytelennek
minősül és tartaléknyertes hirdetése szükséges, ez a határidő a tartaléknyertes tekintetében
újraindul.
Lebonyolító minden nyertest legfeljebb kétszer kísérel meg e-mailen vagy a pályázatban
szereplő telefonszámon elérni, 2 egymást követő munkanapon. Sikeres kapcsolatfelvétel és
eredményes jogosultság ellenőrzést követően a Lebonyolító a nyereményeket postai vagy
futárszolgálat útján juttatja el a nyerteseknek. A nyeremények átvételére a nyertesek legkésőbb
az értesítést követő 60 naptári napon belül jogosultak.
Amennyiben a nyertes a megadott határidőn belül nem veszi át nyereményét, úgy az sikertelen
kézbesítésnek számít, amivel kapcsolatban Szervező és Lebonyolító mindennemű felelősséget
kizár.
A nyereményre való jog nem átruházható. A nyeremények egésze vagy azok egy része sem
készpénzre sem másra nem váltható át, ide nem értve azt az esetet, amikor a nyeremény
kicserélése a Szervezőn kívülálló körülmények miatt válik szükségessé. Erre tekintettel a
Szervező fenntartja annak a jogát, hogy belátása szerint az adott nyereményt egy másik azonos
vagy nagyobb értékű nyereményre kicserélje. A nyeremények kapcsán az alábbiak is
irányadóak: a Szervező és a Lebonyolító fenntartja a jogát, hogy az itt leírt nyeremények
bármely elemét, összetevőjét, vagy részletét megváltoztassa, vagy törölje. Ebben az esetben a
Szervező lehetőségei szerint helyettesítő nyereményt biztosít egyező/hasonló értékben,
témában. Vis maior, vagy olyan objektív körülmény, esemény bekövetkezte esetén, melyre
Szervezőnek
vagy
Lebonyolítónak
nincsen
teljes
egészében
ráhatása,
programelmaradás/módosítás miatt a Szervező és a Lebonyolító minden ebből fakadó igényt
elutasít, ezzel kapcsolatosan minden felelősséget kizár.
17. Eltérő rendelkezés, vagy jogszabály hiányában a nyereményre nem vonatkoznak szavatossági
jogok, így azt nem lehet kicserélni vagy az értékesítőnél visszaváltani.
18. A Nyeremények az Szja tv. 1. sz. melléklet 8.14. pontja alapján adómentesek.

7

19. A nyertes a nyereményt saját kockázatára fogadja el. A Szervező a nyereménnyel kapcsolatban
semmilyen felelősséget nem vállal. A nyeremény átadását követően a Szervező nem tartozik
felelősséggel a nyeremény tekintetében, semmilyen rajta kívül álló körülménnyel
összefüggésben. A nyertesre irányadó minden olyan irányelv, illetve általános szerződési
feltétel, amely a nyeremény teljesítéséhez kapcsolódik. A nyereményhez kapcsolódó minden
rendelkezés és feltétel a lehető legteljesebb mértékben átadásra kerül.
Egyéb rendelkezések
20. A játék teljes ideje alatt munkanapokon telefonos operátor áll a vásárlók rendelkezésére a 0630 400 9453 nem emeltdíjas telefonszámon munkanapokon, hétfőtől péntekig délelőtt 9.30-tól
délután 17.00 óráig. Ügyfélszolgálat üzemel továbbá a megbizhatotorodes@wonderduck.hu email címen is.
21. Amennyiben megalapozottan feltehető, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt rendelkezéseket
valamely résztvevő megszegte, abban az esetben a Szervező saját belátása szerint
érvénytelenítheti az adott Nyereményt, illetve kizárhatja a Játékból a résztvevőt.
22. A magyar nyelvű verzió az irányadó a játékra, ha a Játékszabály több nyelven is elérhető.
23. A törvény által lehetővé tett legteljesebb mértékben sem a Szervező, sem a Lebonyolító sem az
Oral B, Gillette, Old Spice, Head & Shoulders, Pantene, Secret és Herbal Essences termékek
gyártója, a Procter & Gamble Co. nem tartoznak felelősséggel semmilyen olyan kárért, vagy
veszteségért, amely a Játékhoz kapcsolódóan keletkezett.
24. A Szervező fenntartja valamennyi résztvevő, illetve nyertes azonosításához és adatainak
valóságtartalmához kapcsolódó ellenőrzésének a jogát, továbbá a nyeremény átadásának
megtagadáshoz, valamint a nyeremény visszavonására való jogot abban az esetben, ha alapos
okkal feltételezhető az, hogy jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy bármely más
olyan rendelkezést, amely a Játékban való részvétel feltételét képezi megszegték vagy
amennyiben egy résztvevő tisztességtelen előnyökre tett szert a Játékban való részvétel során
vagy csalárd módon nyert.
25. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor módosítsa, vagy a Játékot
annak bármelyik fázisában lezárja, a Szervezőn kívülálló olyan okok esetén, amelyek miatt ez
elkerülhetetlen. Azonban a Szervező megtesz mindent annak érdekében, hogy minimálisra
csökkentse ennek hatását. A módosításokat a Szervező a www.megbizhatotorodes.hu honlapján
teszi közzé.
26. Jelen Játékszabályzatra a magyar jog az irányadó. A Játékkal kapcsolatos minden igény
elévülési határideje 60 nap.
27. A Játékban való részvétellel a résztvevők a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket
elfogadják, és azok kötelezőek rájuk nézve. Tudomásul veszik, hogy a feltételek kötelezőként
való elismerése nélkül a Szervező el sem fogadta volna a Pályázatot.
30. Adatkezelési Szabályzat
A Szervező tiszteletben tartja az Ön személyes adatait. A jelen Adatkezelésii Szabályzat irányadó a
Játék keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére. Személyes adatainak a Játék keretében történő
gyűjtéséért és felhasználásáért az Orbico Hungary Kft. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.sz
(Gateway Office Park 3. 3 emelet) felel, mint adatkezelő.
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Jelen Adatkezelési Szabályzat nem vonatkozik személyes adatainak a Szervező honlapjain, vagy
csatornáin történő gyűjtésére és felhasználására, nem vonatkozik továbbá semmilyen, a jelen Játékot
nem érintő Szervezőre vonatkozó információra vagy kommunikációra.
Játékban való részvételhez regisztrálnia kell pályázatát a www.megbizhatotorodes.hu weboldalon a
pályázata feltöltésével. A webfelületen történő regisztráció során a következő személyes adatokat kell
megadnia az erre kialakított felületen: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, mobiltelefon szám, jelszó.
Nyertesség esetén gyűjtött további adatok pedig lakcím, illetve postázási cím, adóazonosító jel.
Az Ön által önkéntesen megadott személyes adatokat kizárólag a következő célokból kezeljük és
használjuk fel: A Játék lebonyolítása, a nyertesek meghatározása és értesítése, a nyertesek nevének a
Szervező e Szabályzatban meghatározott honlapján történő közzététele (kizárólag a vezetéknév,
keresztnév, irányítószám) – a játék végétől számított 90 napig -, a nyertesek nyereményre való
jogosultságának ellenőrzése, a nyeremény átadása. A Játékban történő részvétel során megszerzett
személyes adatot az adatkezelő (Szervező) és Lebonyolító a Játék lezárását követően, de legkésőbb azt
követő 90 napon belül megsemmisítenek, azok marketing célokra nem kerülnek felhasználásra.
A játékban résztvevő, vásárlást igazoló nyugták AP számán, online vásárlás esetén rendelési számon
kívül a nyugta azon információit is gyűjtjük, amelyek megerősítik a vásárlás tényét: dátum és pontos
idő, termék és vásárlás helye.
A Játékkal kapcsolatban gyűjtött személyes adatokat a Szervező és Lebonyolító munkatársain, illetve
az adatkezelési cél teljesüléséhez és a játék megvalósításához nélkülözhetetlen személyeken kívül
harmadik személyek nem ismerhetik meg.
A Játékkal kapcsolatban gyűjtött személyes adatokhoz harmadik személy nem férhet hozzá, kivéve az
Orbico Hungary Kft. által megbízott reklámügynökségeként a Játékot lebonyolító és így
adatfeldolgozóként eljáró Wonderduck Agency Zrt.-t (székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 31. fszt.
1.), akinek az adatok adatfeldolgozás céljából átadásra kerülnek. Az adatokhoz a sorsolásoknál
közreműködő közjegyző is hozzáfér (Dr. Gáspár Edina Közjegyzői Iroda; székhely: H-1095 Budapest,
Boráros tér 7. III. lph. 5. em. 11.), mint önálló adatkezelő. Továbbá az adatokhoz hozzáfér a Szilágyi és
Társa Bt. weboldal fejlesztők és weboldal üzemeltetők. Megtesszük a megfelelő technikai, szervezési
és fizikai intézkedéseket a személyes adatok védelme érdekében, különösen az adatok véletlen vagy
jogellenes megsemmisülése, megsemmisítése, véletlen elveszése, jogosulatlan megváltoztatása,
nyilvánosságra hozatala, az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az azokkal való visszaélés, illetve
az adatok feldolgozásának bármely más jogellenes formája ellen.
Személyes adatait kizárólag a fenti célok megvalósulásához szükséges ideig kezeljük, de legfeljebb a
Játék befejezését követően 90 napig. Ezen felül a Szervező a nyertesek regisztrációkor megadott adatait,
valamint a nyereménye kisorsolásával és átvételével kapcsolatos adatokat a Számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény 169. § (2) bek. alapján 2026.11.31-ig őrzi meg. (utolsó sorsolástól számított 8 év).
Önnek joga van ahhoz, hogy hozzáférjen személyes adataihoz, tájékoztatást kérjen személyes adatai
kezeléséről, kérje azok helyesbítését, törlését, az adatkezelés korlátozását, tiltakozzon személyes adatai
kezelése ellen vagy visszavonja bármely hozzájárulását az alábbi elérhetőségeken:
megbizhatotorodes@wonderduck.hu vagy Wonderduck Agency Zrt., 1118 Budapest, Rétköz utca 31.
fszt. 1. A kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszolunk.
Bármely adataival kapcsolatos hozzáférési, helyesbítési vagy törlési kérését az Európai Parlament és a
Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló
2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezéseiben meghatározottak szerint teljesítjük. A
jogszabály eltérő rendelkezésének kivételével, személyes adatainak az Orbico Hungary Kft. általi
kezelése ellen szükségszerű és jogos indokból bármikor tiltakozhat. Továbbá a jogorvoslati joga alapján,
az adatkezeléssel kapcsolatosan jogai érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és
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Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; tel:
+3613911400; fax: +3613911410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu) illetve bírósághoz fordulhat.
Ha Ön úgy dönt, hogy a továbbiakban nem szeretné azt, hogy az Orbico Hungary Kft. a Játék során
személyes adatait kezelje, illetőleg a hozzájárulását vissza kívánja vonni, kérésére töröljük a áték
résztvevői közül, személyes adatait anonimizáljuk valamint töröljük az Önre utaló hivatkozásokat.
Elérhetőségeink:
Postai úton:
- Wonderduck Agency Zrt., 1118 Budapest, Rétköz u. 31.,
- Orbico Hungary Kft. 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.sz (Gateway Office Park 3. 3 emelet)
Elektronikus levélben: megbizhatotorodes@wonderduck.hu e-mail címen
Panaszkezelés, vitarendezés
A Játékos jogosult a jelen Játékszabályzat alapján létrejött szerződésből eredő jogvitájával Szervezőhöz,
illetőleg a Lebonyolítóhoz fordulni, vagy bírósághoz, illetőleg a fővárosi kereskedelmi és iparkamara
melletti békéltető testülethez, mely utóbbi elérhetősége a következő: Címe: 1016 Budapest, Krisztina
krt. 99., Telefon: +36-1-488-2131, Fax: +36-1-488-2186, E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu , Honlap:
www.bekeltet.bkik.hu.Játékos
Amennyiben a panasz kezelésével a Résztvevő nem ért egyet, a lakóhelye szerinti járási hivatalhoz is
fordulhat - az egyes megyeszékhelyek szerinti járási hivatalok elérhetőségeiről a következő linken
tájékozódhat: http://jarasinfo.gov.hu/
Szervező és a Lebonyolító az esetleges fogyasztói jogviták rendezése érdekében a békéltető testületi
eljárást igénybe veszi. A Szervezőt és a Lebonyolítót a békéltető testületi eljárásban együttműködési
kötelezettség terheli.
A Játékban való részvétellel, a regisztráció során a megfelelő négyzet(ek) kipipálásával Ön
kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a jelen Játékszabályzatban és Adatvédelmi
Szabályzatban foglaltak szerint kezeljük.

Budapest, 2020. szeptember 30.

10

1. Sz. melléklet.
HETI NYEREMÉNYEK:
Heti periódusonként 1 darab, azaz összesen 8 darab, 1 évre elegendő szépségápolási csomag kerül
kisorsolásra.
A szépségápolási csomag tartalmát a szervező az alábbi termékekből állítja össze:
•
Head & Shoulders Sampon Classic 900 ml
•
Head & Shoulders Balzsam Classic 220 ml
•
Pantene Sampon Repair & Protect 1000 ml
•
Pantene Balzsam Repair & Protect 1000 ml
•
Oral-B Professional Gum Pur Gentle Whitening fogkrém 75 ml
•
Gillette férfi ajándékcsomag
•
Gillette Venus ajándékcsomag
•
Old Spice ajándék csomag
•
Old Spice prémium ajándékcsomag
•
Old Spice AP stick WhiteWater 50ml
•
Old Spice shower gel WhiteWater 400ml
•
Secret AP Cream Rose Water 40 ml
•
Secret Platinum deo cream Naturel 40ml
•
Secret Platinum Delicate deo cream 40ml
•
Secret Platinum Delicate deo stick
•
Secret AP Stick Rose Water
•
Secret deo spray Delicate 150 ml
•
Secret deo spra Rosewater 150 ml
•
Gillette Mach3 cartridge 4
A csomag tartalma:
• Hajápolás csomag: 6 db Head & Shoulders és Pantene hajápolási termék, vegyesen /
ajándékcsomag (Head & Shoulders Sampon Classic 900 ml, Head & Shoulders Balzsam Classic
220 ml, Pantene Sampon Repair & Protect 1000 ml, Pantene Balzsam Repair & Protect 1000 ml)
• Szájápolás csomag: 13 db /ajándékcsomag (Oral-B Professional Gum Pur Gentle Whitening
fogkrém 75 ml)
• Gillette csomag 4 db / ajándékcsomag:
o Gillette doboz 1.: borotva + borotvahab + tusfürdő
o Gillette doboz 2.: borotvahab + after shave moisturizer
o Gillette doboz 3. (Champion’s League Edition): borotva + shave gel
o Gillette fémdoboz / Mach3 csomag (borotva + 3 fej)
• Venus csomag 1 db / ajándékcsomag:
o Gillette Venus Smooth Platinum doboz: 5 db női borotva
VAGY
o Gillette Venus Spa Breeze neszeszer, benne női borotva készlet
• Old Spice csomag 2 db / ajándékcsomag:
o Old Spice doboz 1.: 1 db deo stick + 1 db after shave lotion
VAGY
o Old Spice doboz 2.: 1 db deo stick + 1 db tusfürdő
• Old Spice premium csomag 2 db / ajándékcsomag, mely az alábbi csomagok valamelyikét
tartalmazza:
o Old Spice neszeszer: 1 db deo stick + 1 db after shave lotion + 1 db tusfürdő
o Old Spice hordó: 1 db deo stick + 1 db after shave lotion + 1 db sampon
o Old Spice doboz 3.: 1 db deo stick + 1 db deo spray + 1 db tusfürdő
o Old Spice fémdoboz: 1 db deo stick + 1 db after shave lotion + 1 db tusfürdő
• Secret ajándékcsomag: 7 db Secret termék / ajándékcsomag
(Secret AP Cream Rose Water 40ML, Secret Platinum deo cream Naturel 40ml, Secret Platinum
Delicate deo cream 40ml, Secret Platinum deo stick Delicate 45g, Secret Platinum deo stick Delicate
45g, SECRET DEO AER DELICATE 150ML EE/CE, SECRET DEO AER ROSEWATER 150ML EE/CE)
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NAPI NYEREMÉNYEK:
Naponta 1 darab, azaz összesen 61 darab nyeremény kerül kisorsolásra az alábbi felosztásban
• Október hónapban: naponta 1 darab Braun HD 180 típusú hajszárító
• November hónapban: naponta 1 darab Oral-B Sensi Ultra Thin elektromos fogkefe

2. Sz. melléklet
Résztvevő termékek felsorolása, üzletlánconként
A nyereményjátékban az összes, promócióban résztvevő üzletláncban vásárolt bármilyen ORAL B,

GILLETTE, OLD SPICE, HEAD & SHOULDERS, PANTENE ÉS SECRET (CBA ÉS PRÍMA
ÁRUHÁZAK ESETÉBEN HERBAL ESSENCES IS) termék részt vesz.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a listázottság, elérhetőség üzletenként eltérhet, üzletlánconként is. Ezért
sem Szervező, sem Lebonyolító, sem az adott üzletlánc, vagy üzlet nem vállal felelősséget és ezzel
kapcsolatosan minden igényérvényesítést kizár.
A játékban résztvevő COOP üzletlista az alábbi linken található:
https://www.coop.hu/uzletkereso/
A játékban résztvevő REÁL üzletlista az alábbi linken található:
http://real.hu/uzleteink
A játékban résztvevő Eurofamily üzletlista az alábbi linken található:
https://eurofamily.hu/hu/uzletek
A játékban résztvevő Azúr üzletlista az alábbi linken található:
https://www.azur.hu/uzletek
A játékban résztvevő CBA üzletlista az alábbi linken található:
http://www.cba.hu/uzletlista/
A játékban résztvevő Príma üzletlista az alábbi linken található:
https://prima.hu/boltlista
A játékban résztvevő Plus Market üzletlista az alábbi linken található:
http://www.plusmarket.hu/uzleteink/
A játékban résztvevő eMAG üzlet az alábbi linken található:
https://www.emag.hu/
A játékban résztvevő Extreme Digital üzlet az alábbi linken található:
https://edigital.hu/
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PRIVÁT MAX ÜZLETEK
Üzlet neve

címe

ÁD-GAS Kft. 1

4544

Nyírkarász

Fő u. 30.

Ád-Gas Kft. 2.

4542

Petneháza

Kossuth u. 18.

Anikincs Kft. 1.

4090

Polgár

Hősök u. 14.

AN-KO-KER Kft. 2

4751

Kocsord

Árpád u. 50.

Balog János (Központ)

4164

Bakonszeg

Hunyadi u. 26.

Bappe Kft.

4484

Ibrány

Tisza u. 1.

Bata Gábor

5362

Tiszaörs

Rákóczi u. 26.

Bereczki Sándor TEMPO 1

4644

Mándok

Táncsics M. u. 24.

Bereczki Sándor TEMPO 2

4644

Mándok

Petőfi u. 13.

Bereczki Sándor TEMPO 4

4523

Pátroha

Szabadság u. 2.

Bereczki Sándor TEMPO 5

4600

Kisvárda

Kölcsey u. 21/a

Berekböszörményi Prémium
Kisker.-i Szociális Szövetkezet

4116

Berekböszörmény

Köztársaság tér 14.

Berek-Rolád Kft.

3700

Kazincbarcika

Mátyás király u. 49/A

Bihar-Mercantile Kft.

4138

Komádi

Fő u. 50.

Bihary Andrásné 1.

4440

Tiszavasvári

Vasvári P. u. 49.

Bihary Andrásné 2.

4440

Tiszavasvári

Kossuth u. 36.

Bodogán Kft 11.

4220

Hajdúböszörmény

Ady tér 10.

Bodogán Kft. 1.

4029

Debrecen

Sámsoni u. 48.

Bodogán Kft. 10.

4032

Debrecen

Böszörményi út 68.

Bodogán Kft. 2.

4220

Hajdúböszörmény

Erdélyi u. 69.

Bodogán Kft. 4.

4025

Debrecen

Petőfi tér 18.

Bodogán Kft. 5.

4200

Hajdúszoboszló

Hősök tere 19.

Bodogán Kft. 6.

4029

Debrecen

Csapó u. 78.

Bodogán Kft. 8.

4220

Hajdúböszörmény

Jókai u. 35.

Bon Bt. Sajó Csemege

3792

Sajóbábony

Erkel Ferenc u. 2.

Boros Zoltán

3300

Eger

Szvorényi u. 55.

Centrum 97 Kft.
Centrum Jászapáti Kft. Centrum
Abc

3780

Edelény

Hősök tere 2.

5130

Jászapáti

Dr. Szlovencsák I. u. 5-7.

Centrum Jászapáti Kft. Stop Abc

5130

Jászapáti

Kossuth u. 2-8.

Cser + Gy. Ker. Kft. Príma 1.

4455

Tiszadada

Hősök tere 10.

Cser + Gy. Ker. Kft. Príma 2.

4450

Tiszalök

Kossuth u. 81.

CSP TEAM HUNGARY KFT 2.

4029

Debrecen

Víztorony u. 13.

Démaker Kft.

4251

Hajdúsámson

Rákóczi u. 5/a
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DOXABO Kft.

5720

Sarkad

Vasút u. 28.

Éles Imréné IV.

4080

Hajdúnánás

Ady E. u. 32.

ERA-KER 2004. KFT.

4181

Nádudvar

Baksay Dániel u. 11/2. 3234/2.hrsz.

EXPO-CSEMEGE KFT. 2.

4233

Balkány

Szakolyi út 24.

EXPO-CSEMEGE KFT. 3.

4233

Balkány

Fő u. 20.

EXPO-CSEMEGE KFT. 5.

4320

Nagykálló

Báthori u. 3.

Expressz-Security Kft.

3450

Mezőcsát

Hősök tere 13.

Fazekas Jánosné

4440

Tiszavasvári

Kossuth u. 26.

Fedorex Kft. 1.

4100

Berettyóújfalu

Madách u. 10.

Fedorex Kft. 2.

4080

Hajdúnánás

Kossuth u. 13.

Fehér Főnix Csemege Kft 1.

4234

Szakoly

Létai u. 5.

Fehér Narvál Zrt.

3860

Encs

Vasút u. 2.

Fekete Gábor

4181

Nádudvar

Kabai u. 2.

Fekete Gáborné 1.

4242

Hajdúhadház

Kossuth u. 1.

Fekete Gáborné 2.

4242

Hajdúhadház

Széchenyi u. 61.

Fekete Gáborné 3.

4242

Hajdúhadház

Dr. Földy J. u. 6.

Feribi Kft 3.

4183

Kaba

Rákóczi u. 93.

FETAZO FAMILY KFT.2.

5430

Tiszaföldvár

Kossuth u. 172.

For You-3 Kft. 1.

3950

Sárospatak

Eötvös u. 15.

For You-3 Kft. 2.

3910

Tokaj

Rákóczi u. 18.

G & Á Trade Kft. 1.

3565

Tiszalúc

Széchenyi u. 12.

G & Á Trade Kft. 2.

3565

Tiszalúc

Alkotmány u. 94/A.

GA-JO-NETT Kft. 1.

4545

Gyulaháza

Kossuth u. 6.

GA-JO-NETT Kft. 5.

4561

Baktalórántháza

Petőfi u. 13.

GA-JO-NETT Kft. 7.

4564

Nyírmada

Ady Endre út 14.

Gáza – Coop Kft. 1.

5624

Doboz

Faluhelyi u. 18.

Gyulaker Bt.
H Plusz R Kft. (Privát Központi
ABC)

4465

Rakamaz

Szt. István u. 54.

4456

Tiszadob

Károlyi Mihály u. 3.

Hasulyó Józsefné

4524

Ajak

Sport u. 37.

Herida Kft

2700

Cegléd

Mozdony u. 2.

Hori-Élelmiszer Kft.

4030

Debrecen

Diószegi út 6.

Jessy-Gold Kft.

4287

Vámospércs

Debreceni u. 2.

Joannam Bt.

4516

Demecser

Szabolcsvezér út 2.

John Vead Bt. (Gólya ABC)

4600

Kisvárda

Árpád út 59.

John Vead Bt. (Hármasúti ABC)

4600

Kisvárda

Erzsébet u. 1.

K.S.B. Kft. I.

4361

Nyírbogát

Rákóczi u. 53.

K.S.B. Kft. II.

4552

Napkor

Sényői u. 9.
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K.S.B. Kft. III.

4324

Kállósemjén

Kossuth u. 104.

K.S.B. Kft. IV.

4232

Geszteréd

Petőfi u. 2/a.

K.SÁ - BE Kft.

4371

Nyírlugos

Debreceni u. 194/5 hrsz

Kalina Sándorné 1.

3907

Tállya

Rákóczi út 98.

Karaszné Sári Edina

4225

Debrecen

Harmat u. 2.

Kerekes 96 Kft. 3.

4251

Hajdúsámson

Dózsa Gy. u. 1.

KESKER FOOD KFT

4251

Hajdúsámson

Rákóczi u. 15.

Kiss Sándor 1.

4150

Püspökladány

Erős Lajos u. 4.

Kisúj Kft. - Kisúj Élelmiszer

5310

Kisújszállás

Híd út 1.

Kolisped Kft.

4262

Nyíracsád

Szatmári u. 4/b

Kovács Tamás 2.

3794

Boldva

Mátyás király u. 41.

L&P Aktuál Kft.

5527

Bucsa

Kossuth u. 31.

Labbi-Ker Kft.

4485

Nagyhalász

Kossuth u. 34.

Lamonti Kft. 1.

4484

Ibrány

Lehel u. 11.

MACZALI-TRADE KFT.

4400

Nyíregyháza

Kállói u. 34-36.

Mape 2003 Kft.

3881

Abaújszántó

Jászay tér 20.

Mezőker Kft.

5600

Békéscsaba

Orosházi u. 32.

MK ONLINE Kft.

3922

Taktaharkány

Deák u. 5.

MK Online Kft. 2.

3565

Tiszalúc

Petőfi u. 31.

Molnár István

4225

Debrecen – Józsa

Gönczy Pál u. 120.

Nagyné Márkus Mónika

3385

Tiszanána

Fő út 102.

Nyír – Quadro Kft. I.

4400

Nyíregyháza

Ószőlő u. 77.

Nyír – Quadro Kft. II.

4400

Nyíregyháza

Korányi u. 71.

Oázis Plussz Kft.

4327

Pócspetri

Rákóczi u. 8.

Orosz János Kft. 1.

4080

Hajdúnánás

Polgári u. 87.

Orosz János Kft. 2.

4087

Hajdúdorog

Mátyás király krt. 112.

Orosz János Kft. 3.

4087

Hajdúdorog

Tokaj u. 79.

Pályifűszer -Csemege Kft.

4274

Hosszúpályi

Szabadság tér 5.

Papa Food Kft 3.

5525

Füzesgyarmat

Dózsa György u. 13.

Papa Food Kft 4.

5525

Füzesgyarmat

Kiss Ernő u. 2.

Papa Food Kft 5.

5525

Füzesgyarmat

Kossuth u. 66.

Papa Food Kft. 6.

5502

Gyomaendrőd

Hősök tere 11.

Papp Csaba

4231

Bököny

Dózsa Gy. u. 8.

Pócsi és Társa Kft.II.

3565

Tiszalúc

Hársfa u. 104.

Pógyor András

4362

Nyírgelse

Iskola u. 2.

PRIVEN-MARKET KFT.

4472

Gávavencsellö

Rákóczi u. 48

RED MEAT TRADE KFT. 2.

5430

Tiszaföldvár

Piac tér 2.
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RED MEAT TRADE KFT. 5.

5462

Cibakháza

Czibak Imre tér 2.

Remecz és Társai Kft.

5052

Újszász

Bajcsy út 10.

Sa - Ge '99 Bt. 1.

4064

Nagyhegyes

Kossuth u. 41.

Sáfár Berény Kft.

5100

Jászberény

Jókai u. 2/A.

Sárkányker Kft.

2252

Tóalmás

Béke u. 1.

Sárrét-Food Kft. 1.

5520

Szeghalom

Arany János u. 17.

Sárrét-Food Kft. 2.

5520

Szeghalom

Széchenyi u. 67.

Sebe Tamás 2.

3411

Szomolya

Széchenyi út 25.

SI-KER Food Kft.

4555

Levelek

Rákóczi u. 7.

SI-KER Food Kft. 3.

4555

Levelek

József A. út 1/a.

Si-Ker Food Kft. 4.

4554

Nyírtét

Szabadság u. 53.

Struktúra Kft

4483

Buj

Kossuth u. 18.

Sulyóker Kft.

4524

Ajak

Kiss E. út 12.

Surjány 2000 Bt. 1.

5200

Törökszentmiklós

Kossuth u. 329.

Surjány 2000 Bt. 2.

5200

Fegyvernek

Szent Erzsébet u. 187.

Surjány 2000 Bt. 3.

5200

Kengyel

Rákóczi u. 28/A.

Surjány 2000 Bt. 4.

5085

Rákóczifalva

Szent László király út 35.

Szabó és Fia Kft. 1.

3390

Füzesabony

Szabadság u. 42.

Szabó és Fia Kft. 2.

3390

Füzesabony

Szihalmi u. 32.

Szatmári Sándor 1.

4281

Létavértes

Baross u. 3.

Sz-Four Kft.

4263

Nyírmártonfalva

Szabadság u. 2.

Szilágyiné Jámbor Beáta

5340

Kunhegyes

Kossuth u. 18.

Szokolovszky Gyula 2.

3980

Sátoraljaújhely

Rákóczi u. 10.

Tállya-Pék Kft. 1.

3904

Legyesbénye

Rákóczi út 108.

Tállya-Pék Kft. 2.

3903

Bekecs

Honvéd u. 100.

Tandaros Bt 5. Mozi

3441

Mezőkeresztes

Dózsa György u. 81.

Tenesz Kft.

4355

Nagyecsed

Hunyadi u. 18.

Tisza – Fish Kft.

5350

Tiszafüred

Piac tér 2.

Topp István 1. Csemege Topp

2764

Tápióbicske

Nagykátai út 11/A

Topp István 3.
TU-TI Store Kft.1.-Családi
Csemege

2764

Tápióbicske

Rákóczi u. 118.

4361

Nyírbogát

Árpád u. 33.

Urbán Kft.

2251

Tápiószecső

Kátai út 0189/13 hrsz.

Vaja Sütőüzem Kft. 3.

4336

Őr

Kossuth u. 3.

Vaja Sütőüzem Kft. 4.

4335

Kántorjánosi

Kossuth u. 41.

Vaja Sütőüzem Kft. 6.

4562

Vaja

Damjanich u. 68.

VB-KER Kft.

4334

Hodász

Dózsa Gy. U. 22.

Vegyes Üzlet 2000 Kft. 1.

4110

Biharkeresztes

Nagyváradi u. 1.
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Vegyes Üzlet 2000 Kft. 2.

4110

Biharkeresztes

Kossuth u. 54.

Vincze és Társa Kft.

4066

Tiszacsege

Fő u. 43.

ZhCenter Kft - Kis Csillag

4625

Záhony

Ady Endre u. 1.

ZhCenter Kft.

4625

Záhony

Ady E. u. 32-34.

ZhCenter Kft. Csillag Maxx

4625

Záhony

Európa tér 14.

Zogaga 14 Kft.

4032

Debrecen

Böszörményi út - Sinai u. Sarok

A játékban résztvevő Goods Market üzletek:
Bolt neve
GOODS MARKET
GOODS MARKET
GOODS MARKET
GOODS MARKET
GOODS MARKET
GOODS MARKET
GOODS MARKET
GOODS MARKET

Bolt címe
6722.Szeged Bolyai u.2.
6070.Izsák Kossuth tér 2.
6724. Szeged Mars tér 5.
5600. Békéscsaba Andrássy u 35.
5540. Szarvas Szabadság u. 45.
6000. Kecskemét Nagykőrösi u. 5.
6120.Kiskunmajsa Fő u. 61.
6723. Szeged Budapesti krt. 38.
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