
JÁTÉKSZABÁLYZAT 

Gyermelyi Zrt. 
„Gurulj át az újévbe a Gyermelyivel” nyereményjáték 
2019.11.11.-2019.12.22. 

1. A Játék szervezője 
A „Gurulj át az újévbe a Gyermelyivel” (továbbiakban: „Játék”) szervezője a Gyermelyi Zrt. 
(székhely: 2821 Gyermely, Bajnai út 1., adószám: 10467024-4-11, a továbbiakban: 
„Szervező”). 
 

2. A Játékban résztvevő termékek 

• Tészták: 
o Gyermelyi 4 tojásos 500g-os termékek 
o Gyermelyi 4 tojásos Lebbencs, 250g 
o Gyermelyi 8 tojásos 250g-os termékek 
o Gyermelyi Vita Pasta 500g-os tésztatermékek  
o Gyermelyi Lasagne 500g-os termék 

• Lisztek:  
o Gyermelyi finomliszt BL-55 1 és 2 kg-os kiszerelésben 
o Gyermelyi Búzadara BD 1 kg-os termék 
o Gyermelyi Rétesliszt BFF-55 1 kg-os termék 
o Gyermelyi Kenyérliszt, fehér BL-80 1 kg-os termék 

A résztvevő termékek pontos listáját jelen játékszabályzat I. számú melléklete tartalmazza.  

 

3. A Játék részvételi feltételei 

 
A játékban kizárólag az a személy (továbbiakban: „Játékos”) vehet részt, aki az alábbi 
együttes feltételeknek megfelel: 

• magyarországi állandó lakcímmel rendelkező, devizabelföldi, nagykorú természetes 
személy 

• a játék időtartama alatt legalább egy-egy darabot vásárolt egyszerre a játékban részt 
vevő Gyermelyi tésztákból és lisztekből.   

• a Játékos regisztráció után feltölti a játék microsite oldalára a vásárlást igazoló blokk 
AP kódját, vagy a vásárlást igazoló számla számát a vásárlás dátumát, időpontját, 
valamint a vásárlót termékek vonalkódját. 

• a Játékos a promócióban részt vevő termékek vásárlását igazoló blokkot, vagy számlát 
megőrzi, mert azok bemutatása a nyeremények átvételének feltétele. 

4. A Pályázatok beküldésével kapcsolatos információk 

 
A játék Internetes feltöltési oldala: www.gyermelyi.hu/guruljazujevbe 



A játékban való részvétel a hivatalos Részvételi Szabályzat automatikus elfogadását jelenti. 

Játékosok tudomásul veszik, hogy a Pályázatok beérkezési időpontján a Szervező rendszerébe 
történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő. 

Egy Pályázatnak egy, a szabályoknak megfelelő vásárlás adatai számítanak, így ha ezen 
adatok (AP kód, vagy számlaszám, a vásárlás dátuma és időpontja) többször is feltöltésre 
kerül, akkor csak az első alkalommal történt feltöltés az érvényes. 

Egy Játékos korlátlan mennyiségű Pályázatot küldhet be, azonban ugyanazon blokk adatokat 
tartalmazó Microsite pályázat többszöri elküldése nem számít több Pályázatnak.  

Egy microsite pályázatban csak egy Pályázat küldhető be.  

Egy Játékos egy Pályázattal a sorsoláson csak egy nyereményt nyerhet. 

A Játék lezárását követő sorsoláson csak azon Játékosok vehetnek részt, akik a szabályzatban 
rögzítettetek szerint megfelelő számú feltöltéssel rendelkeznek az adott nyeremény 
megnyeréséhez.  

A játékot lezáró sorsoláson felül minden héten, minden feltöltő részt vesz a heti sorsoláson.    

A Játékos köteles megőrizni és nyertessége esetén bemutatni a vásárlás során kapott blokkot, 
mert ezzel igazolja a nyereményre való jogosságát.  

Amennyiben a vásárlást igazoló blokkon nincs feltüntetve tételesen, a termékek megnevezése, 
melyből egyértelműen megállapítható, hogy a termék a fentiekben felsorolt Gyermelyi 
termékek valamelyike, abban az esetben a blokkot a bolt alkalmazottjának aláírásával, 
pecsétjével és a termék megnevezésével kell ellátni. Amennyiben a vásárlást igazolandó, 
beküldött blokkon nem állapítható meg egyértelműen a fent felsorolt Gyermelyi termékek 
vásárlásának ténye, vagy azt a bolt alkalmazottja nem igazolta pecsétjével és az aláírásával, a 
szervező a nyertes Pályázatot érvénytelenítheti. Amennyiben a vásárlást igazolandó blokknak 
csak a másolatát küldi be Játékos, Szervező az érvényesség ellenőrzéséhez és a nyeremény 
kiküldésének feltételeként kérheti az eredeti blokk beküldését is. 

A megadott adatok valódiságáért és teljességéért a Játékos felel.  
A nem a valóságnak megfelelő adatokat megadó Játékos, illetve a Játékszabály feltételeit nem 
teljesítő Játékos a Játékból kizárásra kerül, és így nem jogosult a nyeremény átvételére. 
A beküldött Pályázatban szereplő hibás, vagy nem olvasható adatokból eredő hibákért a 
Szervező semmilyen fellelőséget nem vállal. 

5. A Játék időtartama 

 
A Játék 2019. november 11. 0:01 órától – 2019. december 22. 23:59 óráig tart. Az feltöltések 
határideje: 2019. december 24. 23:59 óra.  

Az ezen időtartamok előtti és utáni időpontokban beérkezett Pályázatok a Játékban nem 
vesznek részt. Mind a vásárlásnak mind a Pályázat beküldésének ezekben az időtartamokban 
kell megtörténnie.  



 

6. A Sorsolással kapcsolatos tudnivalók 
Minden, az adott játékhéten beérkező, helyes és érvényes kóddal rendelkező Pályázat részt 
vesz a heti sorsolásán. 

A nyereményjáték végi sorsoláson csak azon játékosok vehetnek részt, akik a Játék hat hete 
alatt a kiválasztott nyeremény megnyeréséhez szükséges számú pályázatot feltöltötték. Az a 
Játékos aki egy nyeremény típushoz többször is sikeresen összegyűjtötte a szükséges 
pályázatokat, növeli az esélyét az adott nyeremény megnyerésre.   

Szervező a Játékban részt vevő Érvényes Pályázatok között a sorsolást, számítógép 
segítségével, gépi húzással, nem nyilvánosan bonyolítja le. 

A nyereményjáték során összesen 6 darab heti sorsolásra és egy nyereményjáték lezáró 
sorsolásra kerül sor az alábbiak szerint:  

• Sorsolás időpontja: 2019.11.19. 10.00 -  sorsoláson résztvevő pályázatok dátuma: 
2019.11.11. 0:01-2019.11.17. 23:59, feltöltési határidő 2019.11.17. 23:59. 

• Sorsolás időpontja: 2019.11.26. 10.00 - sorsoláson résztvevő pályázatok dátuma: 
2019.11.18. 0:01-2019.11.24. 23:59, feltöltési határidő 2019.11.24. 23:59. 

• Sorsolás időpontja: 2019.12.03. 10.00 - sorsoláson résztvevő blokkok dátuma: 
2019.11.25. 0:01-2019.12.01. 23:59, feltöltési határidő 2019.12.01. 23:59. 

• Sorsolás időpontja: 2019.12.10. 10.00 - sorsoláson résztvevő blokkok dátuma: 
2019.12.02. 0:01-2019.12.08. 23:59, feltöltési határidő 2019.12.08. 23:59. 

• Sorsolás időpontja: 2019.12.17. 10.00 - sorsoláson résztvevő blokkok dátuma: 
2019.12.08. 0:01-2019.12.15. 23:59, feltöltési határidő 2019.12.15. 23:59. 

• Sorsolás időpontja: 2020.01.06. 09.00 - sorsoláson résztvevő blokkok dátuma: 
2019.12.16. 0:01-2019.12.22. 23:59, feltöltési határidő 2019.12.22. 23:59.  

• Nyereményjáték lezáró sorsolás időpontja: 2020.01.06. 10.00 - sorsoláson 
résztvevő blokkok dátuma: 2019.11.11. 0:01-2019.12.22. 23:59, feltöltési határidő 
2019.12.24. 23:59.  

Helyszín: Gyermelyi Zrt. 2821 Gyermely, Bajnai út 1. 

A nyereményjátékot lezáró sorsolás közjegyző jelenlétében történik.  

7. Nyeremények 

 
A Játékban összesen 171 nyeremény kerül kisorsolásra, kiosztásra.  

Nyeremények:  

• Heti kisorsolt nyeremények: 
o 25 darab Gyermelyi ajándékcsomag 

• Játékot lezáró sorsolás nyereményei:  
o Azon Játékosok között, akik a választott nyereménynek a Skoda Kamiq 

személygépkocsit választották és feltöltöttek legalább 6 darab pályázatot, 1 
darab Skoda Kamiq személygépkocsi kerül kisorsolásra.  



o Azon Játékosok között, akik a választott nyereménynek Kelly’s Carter 
túrakerékpárt választották és feltöltöttek legalább 5 darab pályázatot, 2 darab 
Kelly’s Carter túrakerékpár kerül kisorsolásra. 

o Azon Játékosok között, akik a választott nyereménynek Xiaomi elektromos 
rollert választották és feltöltöttek legalább 4 darab pályázatot, 4 darab Xiaomi 
elektromos roller kerül kisorsolásra.  

o Azon Játékosok között, akik a választott nyereménynek Hoverboardot 
választották és feltöltöttek legalább 3 darab pályázatot, 6 darab Hoaverboard 
kerül kisorsolásra.  

o Azon Játékosok között, akik a választott nyereménynek Reisenthel gurulós 
bevásárlókocsit választották és feltöltöttek legalább 2 darab pályázatot, 8 darab 
Reisenthel gurulós bevásárlókocsi kerül kisorsolásra.  

Minden egyes nyeremény típus esetében 3, azaz három darab Tartaléknyertes kerül 
kisorsolásra.  

A nyeremények pontos leírását jelen játékszabályzat II. számú melléklete tartalmazza.  

8. Nyertesek és tartalék nyertesek 

8.1. Nyertesek 
Egy Pályázat akkor nyertes, ha a Játékos és Pályázata megfelel a 3. pontban leírtaknak.  
A nyertes játékos csak abban az esetben jogosult a nyeremény átvételére, ha a legalább egy-
egy, a promócióban szereplő tészta és liszt termék együttes vásárlását igazoló blokkját be 
tudja mutatni a Szervező Megbízottjának. Nyertes játékosnak az minősül, aki a kiértesítésnél 
az e-mail címen válaszol és nevesíti is azt.  

8.2. Nyertesek értesítése 
A Szervező a sorsolást követően, 24 órán belül értesíti a nyerteseket, azon az e-mail címen, 
melyről a regisztráció megtörtént. Amennyiben 2 munkanapon belül nem érkezik válasz a 
Szervező megismétli az e-mail kiküldését.  
Ha a Szervező 10 munkanapon belül nem éri el a nyertest, akkor a nyertes elveszti 
jogosultságát a nyereményre és helyébe a Tartaléknyertes lép. 
 
Minden nyertest, amennyiben az első kiértesítéskor nem elérhetők, a sorsolástól számított 10 
munkanapon belül a Szervező minimum kétszer megkísérli telefonon is elérni, a Nyeremény 
átvételével kapcsolatos egyeztetések miatt. Amennyiben Szervezőnek minden igyekezete 
ellenére így sem sikerül felvennie a kapcsolatot a nyertessel, abban az esetben is a 
Tartaléknyertes kerül a nyertes helyére. 
 
Amennyiben a nyertes a Szabályzat feltételeinek nem felel meg, az ugyanazon sorsoláson, 
ugyanarra a nyereményre kihúzott Tartaléknyertes automatikusan átveszi helyét. A 
nyeremény lemondása esetén automatikusan a Tartaléknyertes jogosult a nyereményre.  

8.3. Tartalék nyertesek 
A Tartaléknyertest sorsolás útján határozzuk meg. A Tartaléknyertesek a kihúzás 
sorrendjében jogosultak a kizárt Játékos helyébe lépni. 
 
A Tartaléknyertes egyebek mellett abban az esetben válik jogosulttá a nyereményre, ha a 
Nyertes nem felel meg a 3., 4. pont szerinti követelményeknek, vagy adatai nem 



ellenőrizhetőek, vagy nem valósak, vagy tévesek, vagy Microsite regisztrációját vagy még a 
sorsolást megelőzően visszavonta, és ezért a Játékból ki kell zárni, vagy nem elérhető, vagy 
nem tudja a nyertes blokkot bemutatni.  

9. A nyeremények átvételével kapcsolatos szabályok 
A nyertesekkel a kapcsolatot felveszi és a részleteket egyezteti a Szervező Megbízottja, azon 
az elérhetőségen, amit a Játékos a Játékban megadott. 
Megbízott minden Nyertestől bekéri (e-mailen, postán vagy személyesen) a Nyertes 
Pályázathoz tartozó blokkot, vagy annak fényképét, másolatát.  

Amennyiben adott Nyertes vagy Pályázata nem felel meg az 1. és 2. pont szerinti 
követelményeknek, vagy a megadott adatok nem ellenőrizhetőek, vagy nem valósak, vagy 
tévesek, vagy a Szervező nem tudja a Nyertest a nyertesség megállapítását követő 10 
munkanapon belül elérni, valamint a nyertes blokk másolata nem kerül bemutatásra az 
értesítést követő 10 munkanapon belül, vagy a Nyertes egyéb okból nem jogosult a 
nyereményére úgy a Nyertes elveszti a nyereményre való jogosultságát és az érvényes 
Pályázatot beküldő Tartaléknyertes válik nyertessé és kap kiértesítést a nyertessé válásáról. A 
Tartaléknyertes is a fent leírtak szerint kerül kiértesítésre.  

A beküldött blokkok érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás 
esetben a Szervező döntése az irányadó.  

A Játék nyereményeihez tartozó közterhek befizetése a Szervező kötelezettsége.  

A nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások 
(pl. nyeremény átadásának helyszínére, vagy a nyeremény esemény helyszínére történő 
utazási költség stb.) a nyertes Játékost terhelik.  

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.  

A nyeremények átadásának késedelméért a Szervező, a Megbízott, és a Szervező további 
megbízottai a nyertesek felé semmiféle felelősséget nem vállalnak, a Játékkal kapcsolatban 
levelezést nem folytatnak.  

A nyeremények a kisorsolást követő 60 napon belül kerülnek kiküldésre, amennyiben e 
határidőben a nyertes nyereményét nem venné át, annak értékét a Szervező a vonatkozó 
jogszabályokban előírt módon játékadó címén (1991. évi XXXIV. törvény 11. § (8) bekezdés) 
az állami költségvetésbe fizeti be. Ezen határidő jogvesztő jellegű, a Játékos ezt követően 
nyereményére jogszerűen nem tarthat igényt.  

Az értesítések során a Magyar Posta, illetve az internetes szolgáltatók tevékenysége miatt 
esetlegesen bekövetkező kárért a Szervező nem vállal felelősséget.  

A nyertes és a tartaléknyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel, vagy a 
megbízásából eljáró vállalkozással annak érdekében, hogy a nyeremények átadására a 
meghirdetett időpontokban sor kerüljön.  

Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a 
nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy e körülményért a Szervező felelőssége nem 
állapítható meg.  



A Szervező a nyeremények átadását szándéka szerint a sorsolástól számított 30 napon belül 
vállalja. A nyeremények maradéktalan átadására legkésőbb a törvényileg meghatározott 
nyereményjáték végétől számított 90 napon belül sor kerül. Az átvétel időtartama nem 
módosítható, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő. Ha a Játékos 
cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, 
valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.  

A Szervező, és Megbízott a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes 
ilyen igényét jogszabályi keretek között érvényesítheti. Szervező és Megbízottja a 
nyeremények hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar 
jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.  

A nyeremények más nyereményre át nem válthatók. 

11. A játékkal kapcsolatos információk 
A nyereményjátékkal kapcsolatos információk megtalálhatók a 
www.gyermelyi.hu/guruljazujevbe oldalon. Amennyiben a Pályázat beküldésével, vagy a 
Játékkal kapcsolatos egyéb kérdése lenne, azt az info@gyermelyi.hu e-mail címre írhatja meg. 
A kérdésekre e-mailben válaszolunk. 
Szervező bármikor jogosult a jelen Játékszabályzatot módosítani, azzal, hogy erről a 
Játékosokat a fent megjelölt honlapon keresztül tájékoztatni köteles.  

12. Adózás 
A Játék nyereményeihez tartozó közterhek befizetése a Szervező kötelezettsége. 
Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más díj, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest 
terheli. (ld.8., és 10. pont)  

13. Adatkezelési nyilatkozat 
A Játékos az adatvédelmi tájékoztató tevőleges elfogadásával hozzájárul, hogy az általa 
megadott személyes adatokat Szervező adatfeldolgozója a játék lebonyolítása céljából 
felhasználják és kezeljék. 

Szervező a személyes adatokat, az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően 
bizalmasan kezelik.  

Az adatszolgáltatás önkéntes, Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett 
megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.  

A Szervező az adatokat harmadik személyek részére – a kijelölt adatfeldolgozó kivételével –
nem továbbítja, illetve nem hozza nyilvánosságra.  

A kezelt személyes adatok köre:  

• Játékosok esetében:  
o teljes név 
o e-mail cím 
o telefonszám  
o értesítési cím 

 



 
• A gépkocsi nyertes esetében:  

o teljes név 
o e-mail cím 
o telefonszám 
o lakcím 
o adószám 
o személyes okmányok másolata 

A Játékban résztvevő Játékosok pályázatuk során tevőlegesen elfogadják és tudomásul veszik 
a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint azt, hogy a Játékban 
résztvevő minden Játékos megadja a marketingcélú hozzájárulását, és kifejezetten 
beleegyezését adja ahhoz, hogy:  

az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával egy időben tevőlegesen 
elfogadott adatvédelmi tájékoztató alapján történik, a Játékos ez alapján adja meg a 
hozzájárulást az adatkezelés tekintetében.  

Az adataik feldolgozását a Gyermelyi Zrt. végzi, 

a Szervező díjmentesen felhasználja a Játékosok személyi adatait és személyes jellegű 
információit a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára; 

A megadott személyes adataikat a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, 
hirdetéseinek továbbítása, piackutatás, a Játékosok tájékoztatása érdekében célhoz kötötten 
kezelje és felhasználja;  

Játékosokról és a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a 
Szervező és/vagy Lebonyolító a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, 
illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár 
egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; 

Részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden 
rendelkezését.  

Jelen Játék Adatkezelője, és Adatfeldolgozója a Szervező. 
Az adatkezelés jogalapja: A Játékosok hozzájárulása. 
A Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, az 
adatvédelmi szabályzat elfogadásával, a játékszabályzat elfogadásával, illetve a személyes 
adatok önkéntes megadásával adja meg. 
Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik 
személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott 
eseteket. 
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések 
megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség 
szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény tartalmazza, amely szerint a Játékos kérheti személyes adatainak helyesbítését, 
törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz 
fordulhat. Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat a Szervező adatbázisából, ezt 
bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen a következő módon tehetik 



meg: e-mail küldésével az info@gyermelyi.hu e-mail címre; az e-mail tárgyában a 
következőket kérjük feltüntetni: ”adattörlés”.  
A Játékos tudomásul veszi, hogy a játék időtartama alatt az adatainak a Szervező 
adatbázisából törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok 
hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét. 
A Játékos az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság 
előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat. 

 
Szervező:  
Gyermelyi Zrt. (székhely: 2821 Gyermely, Bajnai út 1.)  

A személyes adatok tárolásának időtartama:  

• Játékosok esetében – a nyereményjáték lezárását követő fél év 
• Nyertesek esetében – a nyereményjáték lezárását követő 5+1 év 

14. Vegyes rendelkezések 
A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játékosok 
által megadott elérhetőségek hiányosságáért vagy hibájáért a Szervező semmiféle felelősséget 
nem vállal.  

A Szervező jelen Játékkal kapcsolatosan meghozott döntéseivel szemben és a Játék 
lebonyolításával kapcsolatban a jogi út kizárt.  

A Szervező vagy Megbízott jogosult a beérkezett blokkok valódiságát és érvényességét 
vizsgálni. A beküldött blokkok érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő 
vitás esetben a Szervező döntése az irányadó.  

A Szervező a sorsolás lebonyolítását követően jogosult megvizsgálni, hogy a jelen 
Játékszabály 2. pontjában meghatározott kritériumoknak megfelel-e a nyertes. 

 
A kommunikációs anyagokon felhasznált nyereményfotók csak illusztrációk!  

Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt kizár a 
Microsite oldallal kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware- vagy 
software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók 
hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, a Microsite Regisztrációs oldal bármely okból történő 
részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem 
emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, 
számítógép-kalózkodás, lopás, vírus, stb.).  

Szervező fenntartja a kizárólagos jogot a Játék bármely okból történő részbeni vagy teljes 
módosítására, törlésére, felfüggesztésére és/vagy megszüntetésére, korlátlanul a Játék 
időtartama alatt bármely okból, különösen, de nem kizárólagosan amennyiben a Játék nem 
folytatható le a Játékszabálynak megfelelően. A Játék törlése esetén minden Pályázat lejártnak 
és érvénytelennek, a Játékos pedig a nyereményre jogosulatlannak tekintendő. A Játék 



módosítása, vagy törlése esetén Szervező, a Játékosokat a fent megjelölt honlapon keresztül 
tájékoztatja.  

A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért sem 
Szervező, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.  

A Játék szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, 
kártérítési igényt a Játék használata során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás 
működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó 
költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben 
sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a Játékosnál 
felmerülő károkért való felelősséget.  

Gyermely, 2019.11.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. számú melléklet: Részt vevő termékek 

Cikk megnevezés EAN13 csomag 

Gyermelyi négytojásos 500 g-os tészták 
Cérnametélt 5997132506430 
Hosszúmetélt 5997132506447 
Spagetti 5997132506423 
Makaróni 5997132506416 
ABC tészta 5997132506607 
Kiskagyló  5997132506560 
Kiskocka 5997132506522 
Rizsszem 5997132506652 
Copfocska 5997132506638 
Csavartmetélt 5997132506553 
Nagykocka 5997132506515 
Rövidcső 5997132506539 
Rövidmetélt 5997132506546 
Szarvacska 5997132506584 
Tarhonya 5997132506669 
Csavartcső 5997132506621 
Fodros kocka 5997132506690 
Kagyló 5997132506591 
Olaszcsavart 5997132506645 
Orsó 5997132506614 
Dörzstarhonya 5997132559535 
Csusza 5997132559573 
Gyermelyi nyolctojásos 250 g-os tészták 
Cérnácska 5997132504009 
Eperlevél 5997132504023 
Csipet 5997132504016 
Gyufametélt 5997132504047 
Csiga 5997132504054 
Szélesmetélt 5997132504061 
Vita Pasta durum 500 g-os tészták 
Spagetti 5997132559016 
Penne 5997132559061 
Orsó 5997132559023 
Masni 5997132559054 
Fodros kocka 5997132559047 
Szarvacska 5997132565086 
Zöldséges orsó 5997132559030 
Zöldséges penne  5997132559078 
Mesetészta (250g) 5997132562054 
Gyermelyi Prémium 4 tojásos 500 g-os tészták 
Lasagne 5997132560043 
    
Gyermelyi fogyasztói kiszerelésű malmi termékek 
Búzafinomliszt BL55 1 kg-os 5997132505006 
Búzafinomliszt BL55 2 kg-os 5997132505013 
Búzarétesliszt BFF 1 kg-os 5997132505037 
Búzadara AD 1 kg-os 5997132505020 
Búzakenyérliszt BL80 1 kg-os 5997132563570 



II. számú mellélet: Nyeremények pontos leírása 
• Gyermelyi nyereménycsomag tartalma:  

1 darab Gyermelyi 4 tojásos Spagetti 
1 darab Gyermelyi 4 tojásos ABC 
1 darab Gyermelyi 4 tojásos Copfocska 
1 darab Gyermelyi 4 tojásos Tarhonya 
1 darab Gyermelyi 4 tojásos Fodros kocka 
1 darab Gyermelyi 4 tojásos Orsó 
1 darab Gyermelyi 8 tojásos Cérnácska 
1 darab Gyermelyi 8 tojásos Csipet 
1 darab Gyermelyi Vita Pasta Masni 
1 darab Gyermelyi Vita Pasta Zöldséges Penne 
1 darab Gyermelyi emblémás Konyharuha 
1 darab Gyermelyi emblémás Edényfogó szett 
1 darab Gyermelyi emblémás Kötény 

 
• Gurulós bevásárlótáska - Reisenthel Trolley M gurulós bevásárlótáska  

Kollekció Trolley 

Funkció Gurulós – húzható 
Anyag víztaszító, prémium minőségű poliészter, teleszkóp alumínium 

Méret 43 x 53 x 21 cm 

Volumen 43 l 

 

• Hoverboard- Fekete ecolite hoverboard 500 ciklusos akkumulátor idővel 
• Elektromos roller – Xiaomi Mi M365 elektromos roller, fekete  
• Kerékpár – KELLYS CARTER 60 túrakerékpár 

o Kerékméret: 28"  
o Váz anyaga: alumínium ötvözet 

 
• Skoda Kamiq gépkocsi – Skoda Kamiq Ambition 1.0 Tsi 

o Motor: 999 ccm, 70KW/95LE 
o Szín: Latinvörös, kárpit: ambition szövet 

 
 


