„Nyerj jegyeket Majka&Curtis koncertjére!” elnevezésű promóció
Hivatalos Játékszabályzat és Adatkezelési tájékoztató
1. A játék szervezője:
„Nyerj jegyeket Majka&Curtis koncertjére!” elnevezéssel a Pek-Snack Kft., (székhelye: 7275 Igal,
Szántódi út 0175 hrsz. cégjegyzékszám: 14-09-303130; adószám: 11486828-2-14), továbbiakban
„Szervező”, a Pek-Snack termék(ek) vásárlói számára nyereményjátékot hirdet, a továbbiakban
„Játék”. A Játék lebonyolítója az A4C Marketing Kft. (székhelye 1092 Budapest, Bakáts tér 2.), a
továbbiakban „Lebonyolító”.
2. A Játékban részt vevő személyek, részvételi feltételek:
A Játékban részt vehet minden magyar állampolgárságú, magyarországi lakcímmel rendelkező, 18.
életévét betöltött, cselekvőképes, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2.§ a) bekezdése
értelmében fogyasztónak minősülő természetes személy, aki
-

a Játék időtartama alatt bármely Magyarországon található üzletben kiskereskedelmi forgalmazás
keretében

-

legalább 1 alkalommal, legalább 1 db Pek-Snack terméket (lásd 4. pont) vásárol

-

majd a www.nyeremenyjatek.peksnack.hu oldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) megadja
személyes adatait és a vásárlást igazoló blokk/nyugta adatait (a továbbiakban: „Pályázat”)

(a továbbiakban a fenti feltételeket teljesítő személy: „Játékos”).
A Játékos a Játékban történő részvétellel, azaz a Pályázat beküldésével egyidejűleg elismeri, hogy a
jelen Játék és Adatvédelmi szabályzatban rögzített részvételi feltételeket és abban foglaltakat magára
nézve feltétel nélkül elfogadja, a Játékban részt vesz. Amennyiben a Játékos a részvételi feltételeket annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, azoknak nem felel meg, vagy azzal
kapcsolatban kifogást emel, a Játékból kizárásra kerül
A Szervező, a Lebonyolító, valamint a Játékban részt vevő termékeket forgalmazó üzletek tulajdonosai,
vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, és ezen személyek (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1.
pontja szerinti) közeli hozzátartozói, valamint a Játék szervezésében és lebonyolításában részt vevő
egyéb gazdasági társaságok, vagy a Játék szervezésében és lebonyolításában közvetlen közreműködők
és azok közeli hozzátartozói, továbbá minden olyan Játékos, aki a Pályázat feltöltésekor a személyes
adatok megadásakor nem a valóságnak megfelelő, személyazonosító igazolvánnyal igazolható
személynevet ad meg, érvényesen nem vehet részt.
3. A Játék időtartama:
A Játék 2022. június 20. 00:00:00 órától – 2022. július 24. 23:59:59 óráig tart. („Játék Időtartama”)
A Játék 5 játékhétből (a továbbiakban: „Játékhét”) áll:
1. Játékhét: 2022. június 20. 0:00:00 – június 26. 23:59:59
2. Játékhét: 2022. június 27. 0:00:00 – július 03. 23:59:59
3. Játékhét: 2022. július 04. 0:00:00 – július 10. 23:59:59
4. Játékhét: 2022. július 11. 0:00:00 – július 17. 23:59:59
5. Játékhét: 2022. július 18. 0:00:00 – július 24. 23:59:59
A termékek megvásárlásának és a Pályázatok beérkezésének a Játék időtartama alatt kell
megtörténniük. A Játék Időtartamán kívül beérkezett Pályázatok érvénytelenek. Szintén érvénytelenek
azok a Pályázatok, amelyek a Játék Időtartamán kívüli vásárlást érintő nyugta adatait tartalmazzák,
vagy nem szerepel rajta legalább 1 db Pek-Snack termék.

A Pályázatok beérkezési időpontjának meghatározásául a Játék szerverére történő beérkezési időpont
az irányadó.
4. A Játékban részt vevő termékek:
A Játékost a Játékban történő részvételre bármely Magyarországon található kiskereskedelmi
forgalmazás keretében kapható Pek-Snack termék(ek) a Játék Időtartama alatt történő megvásárlása
jogosítja fel, amennyiben a legalább 1 db termék megvásárlása során kapott blokk adatait szintén a
Játék időtartama alatt beküldi egy Pályázatában.
A Pek-Snack termékek teljes listája az 1. számú mellékletben található meg.
A nyugtának vagy a magánszemély számára kiállított számlának (a továbbiakban: „Bizonylat”)
egyértelműen kell azonosítania a Játékban részt vevő termék(ek) vásárlását. A Bizonylaton
egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie az üzlet nevének, vásárolt Pek-Snack termék(ek)
megnevezésének (pénztárgép által rányomtatva) és mennyiségének, a vásárlás dátumának és
időpontjának, az AP kódjának, és a NAV kódjának, vagy számla esetén a számla egyedi
azonosítójának.
Minden olyan vásárlás, amiről olyan nyugta készül, amin Pek-Snack termék vásárlása nem
egyértelműen megállapítható, ilyenek egyebek mellett pl. az ún. gyűjtő blokkok, a Játékban csak
úgy vehetnek részt érvényes módon:
● ha az eladó az üzlet pecsétjével, valamint a megvásárolt Pek-Snack termék nevének
feltüntetésével igazolja a blokkon a Pek-Snack termék megvásárlását, vagy
● ha a vásárlásról a Játékos tételes, a saját nevére és címére szóló számlát kér a vásárlás
igazolásaként. Az így elkészített számlát is érvényesnek fogadja el a Szervező a blokk
helyett, amennyiben az tartalmazza a számla kibocsátási napját és időpontját, valamint a
márkanevet is tartalmazó termék megnevezés(ek)et
Amennyiben a Játékos egy vásárlás alkalmával többször 1 db Pek-Snack terméket vásárol, abban
az esetben is csak egyszeres nyerési esélyt jelent a sorsoláson, azaz egy Pályázatként kerül
figyelembevételre.
5. Pályázatbeküldés:
5.1.

Pályázatbeküldés

A Játékosok a Weboldalon tudnak Pályázatot beküldeni, amelyhez az alábbi lépés megtétele szükséges:
-

a Játékos elolvassa és elfogadja a jelen Játékszabályzatot, ideértve az abban foglalt, az
adatkezelésre vonatkozó tájékoztatót, amivel a Játékos hozzájárul a Pályázatbeküldés során
megadandó személyes adatainak a Játék Szervező általi lebonyolításával kapcsolatos
célokból történő kezeléséhez is.

A Pályázatbeküldés során az alábbi valós -hatósági igazolvánnyal igazolandó- adatok hiánytalan
megadása szükséges:
-

teljes saját név

-

saját e-mail cím

-

saját telefonszám (kizárólag a nyertesség esetén történő kommunikációban kerül felhasználásra)

-

AP kód (a nyugta utolsó sora; AP betűk után A és 8 db számjegy)

-

NAV Ellenőrző Kód (a nyugta utolsó előtti sora; 5 karakter)

-

vásárlás dátuma (év, hónap, nap)

-

vásárlás időpontja (óra, perc)

-

a Játékos a Weboldalon meghatározott módon igazolja, hogy az adott Bizonylaton szerepel a
Játékban részt vevő legalább 1 db Pek-Snack termék megvásárlása

-

A Játékos opcionálisan megadhatja nevének és e-mail címének marketing célból történő
kezeléséhez való hozzájárulását az adatkezelő (Pek-Snack Kft.) részére.

Minden Pályázat beküldésének eredményéről képernyőüzenetben és e-mailben kap értesítést a Játékos.
5.2.Általános információk a részvételt illetően:
Egy vásárlást igazoló Bizonylat adatai kizárólag egy érvényes Pályázatban küldhetők be.
Egy Pályázatban csak egy vásárlás adatai küldhetők be.
A Pályázatot nem szükséges a vásárlás napján beküldeni, azonban a fődíj sorsoláson csak a legkésőbb
2022. július 24-én, 23:59:59 óráig beérkezett Pályázatok vesznek részt.
Egy Játékos több Pályázattal is részt vehet a Játékban, amennyiben a Játék időtartama alatt többször
vásárol legalább 1 db Pek-Snack terméket Magyarországon található üzletben kiskereskedelmi
forgalmazás keretében, és egy-egy Pályázatban elküldi az egyes vásárlások megfelelő adatait.
Minden olyan vásárlás, amiről olyan nyugta készül, amin Pek-Snack termék vásárlása nem
egyértelműen megállapítható, ilyenek egyebek mellett pl. az ún. gyűjtő blokkok, a Játékban csak
úgy vehetnek részt érvényes módon:
● ha az eladó az üzlet pecsétjével, valamint a megvásárolt Pek-Snack termék nevének
feltüntetésével igazolja a blokkon a Pek-Snack termék megvásárlását, vagy
● ha a vásárlásról a Játékos tételes, a saját nevére és címére szóló számlát kér a vásárlás
igazolásaként. Az így elkészített számlát is érvényesnek fogadja el a Szervező a blokk
helyett, amennyiben az tartalmazza a számla kibocsátási napját és időpontját, valamint a
márkanevet is tartalmazó termék megnevezés(ek)et
Amennyiben a Játékos egy vásárlás alkalmával többször 1 db Pek-Snack terméket vásárol, abban
az esetben is csak egyszeres nyerési esélyt jelent a sorsoláson, azaz egy Pályázatként kerül
figyelembevételre.
Egy Játékos egy adott napon maximum 3 Pályázatot küldhet be.
Egy Játékos egy adott napi vásárlásai közül maximum 2 db Bizonylattal vehet részt.
Egy Játékos a Játékban összesen maximum 35 db Pályázattal vehet részt.
Egy Játékos a Játék során összesen maximum 10 érvénytelen Pályázatot küldhet be, ezt követően az
adott Játékos kizárásra kerül.
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós Pályázatokat küldő, nem
szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett
eszközökkel résztvevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző (például több e-mail címmel,
telefonszámmal vesz részt a Játékban, csapatban játszik stb.) Játékosokat időszakosan vagy véglegesen
kitiltsa a Játékból.
A kizárt Játékos valamennyi Pályázata automatikusan kizárásra kerül.

Egy Játékos kizárólag egy e-mail címmel és egy telefonszámmal vehet részt a Játékban. Kizárásra kerül
(akár a nyertességről történő értesítés kézhezvételét követően is) az a Játékos, aki eltérő adatokkal
és/vagy egynél több e-mail címmel vagy telefonszámmal küld be Pályázatot a Játékra. Egy e-mail cím
és egy telefonszám csak egy Játékos által adható meg érvényesen.
A vásárlást igazoló Bizonylat eredeti példányát 2022. augusztus 24-ig meg kell őrizni, mert
nyertesség esetén az eredeti vásárlási Bizonylat bemutatása szükséges.
A Szervező és Lebonyolító jogosult a Játék közben is valamennyi eredeti Bizonylatot bekérni a
Játékosoktól, melyeknek a felszólítást követően 7 napon belül be kell érkeznie. Postai cím: A4C
Marketing Kft. (1461 Budapest, PF. 71.).
A Játékban csak magánszemélyek vehetnek részt. A Játékban vállalkozások, cégek nem vehetnek részt!
A Játékban csak olyan vásárlások vehetnek részt, amelyekről az eladáshelyi vásárlás során
blokk, nyugta, vagy magánszemély nevére kiállított számla került kiállításra. A magánszemély
részére kiállított számla másolatot a Játékosnak e-mailben kell megküldenie a Lebonyolító részére az
peksnack@a4c.hu e-mail címre.
6. Sorsolások:
Egy Pályázattal csak egy nyeremény nyerhető meg.
Egy Játékos, illetve egy háztartás több Pályázat benyújtása esetén is legfeljebb egy napi, egy heti
nyereményt, és egy fődíjat nyerhet meg.
A Szervező egy háztartás fogalma alatt, az érvényes hatósági lakcím igazolvány adatai szerint azonos
lakcímen / tartózkodási címen együtt lakókat érti, függetlenül a közöttük fennálló rokoni kapcsolat
meglététől, vagy éppen hiányától.
Az "egy háztartás" megfogalmazást és szűkítést, a Szervező azért szerepelteti a Játékszabályban, hogy
a Játékosok minél szélesebb körének tegye elérhetővé a nyereményekhez történő hozzáférést és
kiszűrje, csökkentse azon Játékosok többszöri nyerési esélyét, akik "nem életszerű" mennyiségű
Pályázat beküldésével vesznek részt a nyereményjátékban.
Egy nyereményről a nyertes nagyobb összegű nyeremény megnyerése reményében nem mondhat le.
Napi és heti nyeremények sorsolása:
A Játék kezdete előtt közjegyző jelenlétében másodperc pontossággal, a Játék időtartamában 08:00 és
22:00 óra között, naponként 1-1 (összesen 35 darab), valamint hetenként 1-1 (összesen 5 darab) nyerő
időpont kerül kisorsolásra a napi és heti nyereményekre vonatkozóan.
Az adott időpontban, vagy azt követő első, érvényes Pályázat beküldést végrehajtó Játékos nyeri meg
az adott napi/heti nyereményt.
A nyerő időpontok esetében az eredeti nyertes Pályázatot követően beérkező Pályázatokat beküldő
Játékosok válhatnak tartaléknyertesekké beküldésük sorrendjében, az eredeti Pályázat vagy az azt
beküldő Játékos érvénytelensége esetén
A napi nyeremények nyertesei az adott napot követő első munkanapon (pénteki/szombati/vasárnapi
nyeremények esetében a következő hétfőn), míg a heti nyeremények nyertesei hétfőnként (2022. június
27., július 04., július 11., július 18., július 25.) kerülnek kiértesítésre a Lebonyolító által küldött e-mail
üzenetben.

Fődíjak sorsolása:
A fődíjak sorsolására 2022. július 26-án 14:00 órakor közjegyző jelenlétében kerül sor.
A fődíjak sorsolásán csak a Játék teljes időtartama alatt beérkezett, napi és heti nyereményt még nem
nyert, érvényes Pályázatok vesznek részt.
Valamennyi sorsolás az A4C Marketing Kft. irodájában, 1092 Budapest, Bakáts tér 2. fszt. 3. címen
(bejárat a Bakáts u. 5-7. felől) kerül sor.
A nyertesek csak érvényes Pályázato(ka)t beküldő Játékosok közül kerülhetnek ki.
A nyertesek listája – név és helységnév- a sorsolást és érvényesítést követően a
www.nyeremenyjatek.peksnack.hu oldalon elérhetővé válik, melyhez a Játékos a jelen Játékban való
részvétellel automatikus és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja.
7. Nyeremények, tartaléknyertesek:
Fődíjak:
6 db páros VIP belépő a Majka&Curtis Siófok Plázs koncertre, 1 éjszaka szállással, reggelivel
Koncert időpontja: 2022. augusztus 6., szombat, helyszín: Siófok Plázs, 8600, Siófok, Petőfi stny. 3.
Szállások:
● 4 fő nyertes részére 1 éjszaka 2 főre (08.06.), reggelivel a Piknik Wellness Hotelben, 8600 Siófok, Honvéd u. 73.
● 2 fő nyertes részére 1 éjszaka 2 főre (08.06.), reggelivel a Silver Garden Resortban, 8600 Siófok, Deák Ferenc
sétány 57.
A helyszínen a nyertes által fizetendő az idegenforgalmi adó (IFA). A nyeremény nem tartalmazza a nyeremény helyszínére
történő utazás költségét.

A fődíjak vonatkozásában 18 (tizennyolc) tartaléknyertes is kisorsolásra kerül, akik érvénytelen
Pályázat vagy jogosulatlan nyertes, vagy sikertelen átadás/kézbesítés esetén jogosultak a kisorsolás
sorrendjében az eredeti nyertes helyébe lépni.
Heti nyeremények:
Hetente 1-1 db (összesen 5 db) Instax mini 11 csomag
A csomag tartalma: Fujifilm Instax Mini 11 fényképezőgép, Fujifilm Instax Mini Color Glossy film, Instax Mini
színazonos tok, Instax Mini 11 fotóalbum
● 1. Játékhét nyertese (összesen 1 fő) részére szürke színben
● 2., 3., 4., 5. Játékhetek nyertesei (összesen 4 fő) részére blush pink színben

Napi nyeremények:
Naponta 1-1 db (összesen 35 db) fánk alakú kerek strandtörölköző
mérete: 150 cm, anyaga: pamut/műszál 70/30%

A heti és napi nyerő időpontok esetében az eredeti nyertes Pályázatot követően beérkező Pályázatokat
beküldő Játékosok válhatnak tartaléknyertesekké beküldésük sorrendjében, az eredeti Pályázat vagy az
azt beküldő Játékos érvénytelensége esetén.

8. Nyertes értesítése, nyeremények átadása, illetve átvétele:
A napi és heti nyertesek megállapítását, illetve a fődíjak sorsolását követően a Lebonyolító 2
alkalommal e-mailben próbálja meg elérni és tájékoztatni a nyertes Pályázatot beküldő Játékosokat
(amennyiben ez sikertelen, úgy egy alkalommal a nyertes Pályázatbeküldése során megadott telefonos
elérhetőségen is). A nyertesek a nyereményüket kizárólag a beküldött nyertes pályázatban szereplő, a
Játékban részt vevő termék(ek) vásárlását igazoló eredeti Bizonylat teljes terjedelmében történő
beküldését, lakcímük megadását, valamint nyilatkozatukat (mely szerint elmúltak 18 évesek) követően
vehetik át, melynek az első értesítést követő 7 (hét) napon belül kell megérkeznie. Postai cím: A4C
Marketing Kft. (1461 Budapest, PF. 71.).
A nem eredeti, megrongált, sérült, rosszul olvasható Bizonylattal nem lehet részt venni a Játékban és az
ezzel Pályázó Játékos utólagosan kizárásra kerül a Játékból. A blokkon egyértelműen
beazonosíthatónak kell lennie a Pályázatban megadott adatok mindegyikének, valamint a pénztárgép
által rányomtatott vásárolt Pek-Snack termékek nevének és a vásárlás mennyiségének, illetve ún.
gyűjtőblokkos vásárlás esetén az üzlet pecsétjének, valamint az eladó által kézzel írott megvásárolt
Pek-Snack termék nevének.
Amennyiben a nyertes eredeti Bizonylat az első értesítéstől számított 7 (hét) napon belül nem érkezik
meg Lebonyolító részére vagy az adott nyertes a jelen Játékszabály szerint egyéb okból nem jogosult a
nyereményére (pl. nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, nem igazolja Játékban részt vevő
termék vásárlását, eltérőek a Pályázatban megadott adatok az eredeti vásárlási Bizonylaton szereplő
adatoktól, nem szerepel rajta a megfelelő mennyiségben Pek-Snack termék, ún. gyűjtőblokkos vásárlás
esetén a blokk nem tartalmazza az üzlet pecsétjét, valamint a Pek-Snack termék megnevezését stb.) úgy
a nyertes elveszti a nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő tartaléknyertes válik
nyertessé és kap kiértesítést a nyertessé válásáról. A tartaléknyertes is a fent leírtak szerint kerül
kiértesítésre a Lebonyolító által és a fentiek szerint kell igazolnia a nyereményre való jogosultságát.
A nyertes és a tartaléknyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Lebonyolítóval és a Szervezővel
annak érdekében, hogy a fődíjak átadására a koncertig (2022.08.06.), valamint a napi és heti
nyeremények átadására legkésőbb a promóció végét követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen
együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek nem tesznek eleget, és így a nyeremények időben való
átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező és Lebonyolító felelőssége nem állapítható meg.
A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel
időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosokra nézve jogvesztő.
A beküldött Bizonylatok érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a
Szervező döntése az irányadó és nem vitatható.
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós Pályázatokat küldő, nem
szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett
eszközökkel részt vevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző (például több e-mail címmel,
telefonszámmal vesz részt a Játékban, csapatban játszik stb.) Játékosokat időszakosan vagy véglegesen
kitiltsa a Játékból, továbbá számukra a nyeremény átadását megtagadni jogosult. A Szervező döntése a
kizárás kérdésében végleges és nem vitatható.
Amennyiben a nyertesek személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremények juttatásának
kérdésében, illetve a nyertesek személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem
vitatható.
A napi és heti nyeremények nyertesei a nyereményüket előzetes egyeztetéssel futár vagy posta általi
kézbesítés útján lakcímükön, vagy előzetes időpont egyeztetést követően az A4C Marketing Kft.
irodájában személyesen vehetik át. A fődíjak nyertesei nyereményüket a pályázatbeküldés során
megadott e-mail címükre, digitális voucherként kapják meg.

9. Adók és közterhek:
A nyereményhez kapcsolódó esetleges SZJA és egyéb adófizetési és járulékfizetési kötelezettséget a
Szervező viseli. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül
további kötelezettség nem terheli.
A nyeremény átadásának lebonyolításával járó költséget a Szervező viseli. A nyeremények átvételével
és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő minden további költség és kiadás (például a
nyeremény átvételi helyszínére, illetve a nyeremény helyszínére történő utazási költségek) a nyertes
Játékosokat terheli.
10. Információ a Játékról, panaszok kezelése, ügyfélszolgálat:
A hivatalos Játékszabály megtalálható a www.nyeremenyjatek.peksnack.hu oldalon.
A Játék lebonyolításával kapcsolatos panaszairól az alábbi elérhetőségeken keresztül egyeztethet:
A Játék ideje alatt, illetve 2022. augusztus 24-ig a Szervező információs e-mail címet
(peksnack@a4c.hu) üzemeltet, melyen a megküldött megkeresések munkanapokon 09:00-17:00 között
kerülnek megválaszolásra.
A Játék a www.nyeremenyjatek.peksnack.hu weboldalon, kiskereskedelmi üzletekben, valamint Social
média és online platformokon kerül meghirdetésre.
11. Vegyes rendelkezések
A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk. A Játék kommunikációs anyagaiban
esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem a Szervező, sem a Lebonyolító, sem
alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.
A Játékban vállalkozások, cégek nem vehetnek részt!
A nyeremények készpénzre át nem válthatók és át nem ruházhatók.
Az előírttól eltérő formátumú Pályázatok és vásárlási bizonylatok elbírálásának jogát a Szervező
fenntartja.
A Játék levelező szervere által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.
A Szervező és a Játék lebonyolításában résztvevő cégek a nyeremények tekintetében minőségi
felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét a vonatkozó jogszabályi keretek között a
nyeremények forgalmazójával szemben érvényesíthetik. A koncert esetleges elmaradásáért a Szervezőt
és Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.
A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet és telefonszámot kell használnia, illetve megadnia, amin a
Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, és a nyeremény átvétele érdekében szükséges további
teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség
nem terheli.
A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által tulajdonolt telefonszám és
e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált, tulajdonolt telefonszámot vagy
e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását.
A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására,
amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a Weboldalon értesülhetnek.

11.1. Játékosok kizárása
A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és
amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat
feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyek a Játékos saját adatait
tartalmazzák. A Szervező a nem valós adatokat tartalmazó Pályázatokat kizárja a Játékból.
Amennyiben a Játékos nem saját adatokkal küld be pályázatot a Weboldalon, úgy a Játékkal
kapcsolatos e-mail postafiók jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a
Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós Pályázatokat küldő, nem
szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett
eszközökkel résztvevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző (például több e-mail címmel,
telefonszámmal vesz részt a Játékban, csapatban játszik stb.) Játékosokat időszakosan vagy véglegesen
kitiltsa a Játékból, továbbá számukra a nyeremény átadását megtagadja. A jelen pontban meghatározott,
tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan
kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.
A Játékosok elfogadják, hogy a Játék használata során a Játékszabályzatban foglaltak megszegésével a
Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.
11.1.1. A Weboldallal kapcsolatos felelősségi kérdésekről
A Szervező és a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.nyeremenyjatek.peksnack.hu
Weboldalon, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a
Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak
nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a
Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.
Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt
kizár a Pályázat beküldésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware- vagy
software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája,
szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az internetes 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) továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból,
hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz
kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
A Játékos nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni a Weboldal és a Játék védelmét
biztosító technikai megoldásokat, ideértve különösen az alábbi eseteket:
-

hozzáférés a nem a Játékos számára szánt adatokhoz;

-

megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy
tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy
jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;

-

kísérlet bármely felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásokba való
beleavatkozásba, illetve azok megzavarásába, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket:
vírus elhelyezése a Weboldalon, a Weboldal túlterhelése (overloading), elárasztása (flooding),
spammelése (spamming), levelekkel való bombázása (mailbombing) vagy összeomlasztása
(crashing);

-

nem kívánt e-mailek (spam) küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását
és/vagy hirdetését;

-

bármely TCP/IP csomag fejezetének vagy a fejezetben lévő információ bármely részének
meghamisítása bármiféle e-mail vagy hírcsoport postázása során.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárja azt a Játékost, továbbá az adott esettől függően
hatósági, büntető- vagy polgári peres bírósági eljárást kezdeményezzen azzal a Játékossal vagy
harmadik személlyel szemben, aki a Weboldal rendeltetésszerű működésének a fenti felsorolásban
foglaltak szerinti megzavarásával vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni,
illetve aki egyéb módon megzavarja vagy megkísérli megzavarni a Weboldal rendeltetésszerű
működését, vagy bármely, a Weboldalon folytatandó tevékenységet.
A Játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a www.nyeremenyjatek.peksnack.hu domainről,
illetve webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a website részeként elérhető
eszközzel történő beavatkozás a Játékosok regisztrációjába a Játékos azonnali kizárását eredményezi.
A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta vagy az általuk igénybe vett
közreműködőkön kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem,
vagy csak korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést
annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
Ha a Játékos adatletöltés közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (a Játékos
érdekkörében felmerülő bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az
adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
11.1.2. Vis maior
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékot bejelentés nélkül visszavonja vis maior (háború,
földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan, rendkívüli esemény) bekövetkezésekor.
11.1.3. Jogvita
Jelen Játékszabályzatra a magyarországi jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel
kapcsolatosan kialakuló jogviták során a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező rendes magyar bíróságok járnak el.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
1. Bevezetés
A Pek- Snack Kft. (székhelye: 7275 Igal, Szántódi út 0175 hrsz., cégjegyzékszám: 14-09-303130,
adószám: 11486828214, e-mail cím: info@peksnack.hu) mint Adatkezelő – eleget téve a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról szóló 2016. április 27.-i 2016/679 Európai Parlament és Tanács-i Rendelet (a továbbiakban
Rendelet) előírásainak – ezúton kívánják a Játékban részt venni kívánó személyeket tájékoztatni a
„Nyerj jegyeket Majka&Curtis koncertjére!” elnevezésű promóciós Játékkal (a továbbiakban:
„Játék”) összefüggő adatkezelési körülményekről.
2. Az adatkezelés célja
● Az adatkezelés célja a Játék folyamán a Játékban való részvétel biztosítása, a nyertesek
kisorsolása, értesítése, a kisorsolt nyertesek pályázata érvényességének vizsgálata (bizonylat
bekérés útján), a nyeremények átadása, a sorsolás nyertesének nyilvánosságra hozatala.
● Kapcsolati űrlapon beküldött kérdések tekintetében az adatkezelés célja a kérdések lehető
legteljeskörűbb megválaszolása.

3. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes
hozzájárulása.
A Játékos részéről a jelen Játékszabály ismeretében tett önkéntes hozzájárulásának kell tekinteni, ha a
Pályázatbeküldés során, illetve a Kapcsolati űrlap beküldése során az erre vonatkozó checkboxban
pipát vagy x-et helyez el. A Játékosok a Pályázatbeküldés során hozzájárulásukkal tudomásul veszik és
elfogadják a Játék hivatalos Játékszabályát továbbá a Kapcsolati űrlap kitöltése során a jelen pontban
foglalt adatkezelési tájékoztatóját és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat és önkéntesen
hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező az általa megadott személyes adatait az adatkezelési
tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.
A Játékos a Pályázatbeküldéssel ill. Kapcsolati űrlap beküldésével egyidejűleg tudomásul veszi az
alábbiakat:
3.1. Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes
hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való
részvétellel, a Pályázat(ok) beküldésével, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával, valamint a
Kapcsolati űrlap önkéntes beküldésével adja meg,
3.2. Adatkezelő a Játékosok személyes adatait és személyes jellegű információit díjmentesen
használja fel a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára, a nyertes Játékos vezetéknevét,
keresztnevét,
lakhelyének
település
nevét
nyilvánosságra
hozhatják
a
www.nyeremenyjatek.peksnack.hu oldalon 2022. augusztus 31-ig.
3.3. Minden további a Játékban történő részvétel során vagy Kapcsolati űrlap kitöltése során
megszerzett személyes adatot a Szervező és Lebonyolító a Játék lezárását követően, de legkésőbb 2022.
október 24-ig megsemmisítenek, azok marketing célokra nem kerülnek felhasználásra.
3.4. Az Adatkezelő a nyereményt átvevő Játékosoknak a nyertes Pályázat beküldésekor megadott
adatait, valamint a nyeremény kisorsolásával és átvételével kapcsolatos adatokat a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 2030. december 31-ig őrzi meg. Ez esetben az adatkezelés
jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja
3.5. Azon Játékosok, akik a regisztráció során megadják a marketingcélú hozzájárulásukat,
beleegyezésüket adják ahhoz, hogy: a regisztráció során, önkéntes módon az általa megadott nevet és
e-mail címet marketingcélú felhasználásra közvetlen üzletszerzési lista összeállítása és hírlevelek,
valamint reklámlevelek, eljuttatása céljából engedélyezi az Adatkezelő számára a Gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-nak
megfelelően.
4. Az érintettek köre:
Az érintettek körébe a „Nyerj jegyeket Majka&Curtis koncertjére!” című Játékban részt vevő
személyek tartoznak, valamint a Játék oldalán a Kapcsolati űrlapot kitöltők.
5. A kezelt személyes adatok köre
A Szervező és a Lebonyolító a Játékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása, a számviteli
megőrzési kötelezettségek teljesítése, közterhek Szervező általi megfizetése, a nyeremény átadása, a
kapcsolattartás érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezelik:
A Pályázatbeküldés során kezelt adatok:

A webfelületen történő beküldés során a következő személyes adatokat szükséges megadnia az erre
kialakított felületen:
- teljes név (vezetéknév, keresztnév)
- e-mail cím,
- jelszó
- telefon/mobiltelefon szám
- pályázat beérkezésének időpontja
- IP cím
Nyertesség esetén, valamint a nyeremény kézbesítése során kezelt adatok:
- a Játékos arra vonatkozóan tett nyilatkozata, hogy jogosult a Játékban való részvételre
- a nyertes regisztráló neve
- lakcím,
- kézbesítési cím,
- telefonszám
- az esetleges adók, más közterhek Szervező általi megfizetéséhez kapcsolódó esetleges további adatok
- a nyertes Játékos vezeték és utóneve valamint a településnév kerül közzétételre a Játék weboldalán
A Játékban résztvevő, vásárlást igazoló bizonylat tekintetében kezelt adatok:
- a vásárlást igazoló bizonylat adatai: így különösen a nyugta AP kódja, NAV Ellenőrző Kód, számla
esetén a számla azonosító, vásárlás dátuma (év, hónap, nap), vásárlás időpontja (óra, perc), termék
megnevezése és a vásárlás helye
- a nyertes bizonylatról készült fényképfelvétel
- a nyertes vásárlási bizonylat eredeti példánya
A kapcsolatfelvétel céljából a Kapcsolati űrlapon keresztül megadott adatok:
- az üzenetet küldő vezeték és utóneve
- az üzenetet küldő e-mail címe
- telefonszáma (opcionális, ha inkább telefonos kapcsolattartást szeretne)
- az üzenet tartalma
A hírlevélküldés céljából megadott adatok:
- A Regisztráló vezeték és utóneve
- feliratkozás dátuma
- E-mail címe
6. Az adatkezelés időtartama
A Játékban történő részvétel során a résztvevő által megadott személyes adatokat a Szervező és
Lebonyolító a Játék lezárását követően, de legkésőbb 2022. október 24-ig megsemmisítenek a
marketingcélú adatkezeléshez való hozzájárulást megadó Játékosok által megadott személyes adatok
kivételével.
Az Adatkezelő a nyereményt átvevő Játékosoknak a nyertes Pályázat beküldésekor megadott adatait,
valamint a nyeremény kisorsolásával és átvételével kapcsolatos adatokat a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény 169. §-a alapján 2030. december 31-ig őrzi meg.
7. Az adatkezelésre, adatfeldolgozásra, az adatok megismerésére jogosultak
7.1. Az Adatkezelő :
Pek-Snack Kft.
Székhely: 7275 Igal, Szántódi út 0175 hrsz
Elektronikus levelezési cím: info@peksnack.hu

7.2. Az Adatközlés címzettjei:
7.2.1. Az Adatfeldolgozók:
● A4C Marketing Kft. (székhely:1092 Budapest, Bakáts tér 2., cégjegyzékszám: 01-09-666794,
e-mail cím: szijj@a4c.hu) mint a Játék lebonyolítását végző gazdasági társaság;
● Get Website Kft. (postacím: 1095 Budapest, Soroksári út 48. 10.ép. 1/112. cégjegyzékszám:
01-09-286179, e-mail cím: office@getwebsite.hu)
● Az Amazon Web Services Inc. a Játék weboldalához kapcsolódó email üzenetek kezelése
kapcsán: Cím: P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226, http://aws.amazon.com), Adatkezelési
levelezési cím: Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210,
ATTN: AWS Legal, Adatkezelési információ: https://aws.amazon.com/privacy/
● A Google Ireland Limited a Játék lebonyolításához kapcsolódó email üzenetek kezelése kapcsán:
Írországban bejegyzett társaság, amely Írország jogszabályai szerint működik, (Nyilvántartási
szám: 368047/Adószám: IE6388047V), Cím: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.
Adatkezelési információ: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
● A Mailchimp online marketing platform a hírlevélküldő szolgáltatást biztosítja, az adatokat a The
Rocket Science Group LLC. kezeli. Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta,
GA 30308 USA. E-mail cím: privacy@mailchimp.com. Adatkezelési információ:
https://mailchimp.com/help/mailchimp-intuit-privacy-faq/
● Skyrocket Group Kft (székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3; Meyer & Levinson) a hírlevél
küldését végzi az Adatkezelő részére
7.2.2. Önálló adatkezelők:
● Mixpakk Kft. (székhely: 1116 Budapest Fonyód u. 2.) a nyeremények eljuttatásának feladatát
végzi. Posta címe: 1116 Budapest Fonyód u. 2. e-mail: adatkezeles@mxp.hu
● A Magyar Posta Zrt. a nyeremények eljuttatásának feladatát végzi. Posta címe: 1138 Budapest,
Dunavirág utca 2-6., E-mail: adatvedelem@posta.hu
● a fődíj sorsoláson részt vevő közjegyző: Dr. Gyalog Orsolya Közjegyző Iroda (székhely: 1051
Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. III.), e-mail: iroda@gyalogorsolya.hu
7.2.3. Az adatok megismerésére jogosultak:
● az Adatkezelő nyereményjáték szervezésében és lebonyolításában közreműködő munkavállalói
● A4C Marketing Kft., Get Website Kft., Mixpakk Kft., Magyar Posta Zrt. nyereményjáték
szervezésében, lebonyolításában részt vevő munkavállalói
● a fődíj sorsoláson részt vevő Dr. Gyalog Orsolya közjegyző
● az email üzenetek közvetítőjeként az Amazon Web Services Inc. és a Google Ireland Limited.
● hírlevél küldő szolgáltatás biztosítójaként a The Rocket Science Group LLC. (Mailchimp)
● a hírlevél küldéséért felelős Skyrocket Group Kft.
8.

Az adatkezelés biztonsága:

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó(k) a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei,
továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek
jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével
olyan technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre, amellyel a kockázat mértékének megfelelő
szintű adatbiztonságot garantálják az érintettek részére.
A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor az Adatkezelő kifejezetten figyelembe veszi az
adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből,
megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférésből erednek.

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók intézkedéseket hoznak annak biztosítására, hogy az Adatkezelő
vagy az Adatfeldolgozók irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező
természetes személyek kizárólag az Adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett
adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.
9.

Joggyakorlás, jogérvényesítés és jogorvoslat

Az érintett jogai
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés
korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az Adatkezelőnél.
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a
személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.
Az érintett a GDPR által felsorolt indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy
kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, vagy
korlátozza az adatkezelést.
Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése, illetve az azok felhasználásával készített
profilalkotás ellen. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna
vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az annak
nyomán hozott intézkedésekről.
Azok a Játékosok, akik töröltetni vagy módosítani kívánják adataikat az adatbázisban, ezt korlátozás és
indokolás nélkül, valamint ingyenesen kérhetik:
2022. augusztus 24-ig a peksnack@a4c.hu e-mail címen, adattörlés tárggyal. A Játékos
tudomásul veszi, hogy adatainak a Játék időtartama alatti törlése a Játékból való kizárását
eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.
a 2022. augusztus 25-től pedig az info@peksnack.hu e-mail címen és a Szervező
levelezési címén (Pek-Snack Kft., (székhelye: 7275 Igal, Szántódi út 0175 hrsz.). postai úton,
„Nyereményjáték – Adatvédelmi kérelem” megjelöléssel.
Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy
részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket és a jelen
szabályzatban megjelölt címzetteket.
A honlapon ún. webjelzők (web beacons) nem kerülnek használatra, cookie-t nem kezelünk. A Google
Analytics külső szervere segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független
mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az Adatkezelő a www.google-analytics.com címen
tud részletes felvilágosítást nyújtani.
Az érintett észrevételével az a Pek-Snack Kft. adatkezelőhöz fordulhat, továbbá az érintett tartózkodási
helye vagy az adatkezelő székhelye szerinti illetékes bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet panasszal. (1055 Budapest Falk Miksa
utca 9-11.)

Budapest, 2022. június 20.

Szervező

1. számú melléklet – Pek-Snack termékek
Túrós táska
Pek-Snack mini
Baconos mini
Grissini
Sajtos pogi
Tepertős mini
Burgonyás pogi
Pizzás mini
EXTRA termékcsalád
Túrós mini
Sacher Barackos Párna
Barackos mini
kakaós tésztában
Girella
Áfonyás Sajttorta Párna
Csokis-banános ízű mini
Mákos Guba
Csokis mini
Kókuszos bomba kakaós
Extra sajtos pogi
mogyorókrémmel
Sajtkrémes mini
Vanília ízű mini
Krémtúrós-szamócás mini
Szénhidrátcsökkentett
Sóskaramellás mini
termékek
Sonkás-sajtos mini
Fitt Kakaós csiga
Almás mini
Fitt szilvás táska
Tökmagos pogi
Kókuszos mini csiga
Meggyes mini
Chia magos termékek
Csirkehúsos mini
Chia magos csoda
Csoki csemege
ajváros-sajtos
Krémtúrós-áfonyás mini
Chia magos csoda
Kakaós Roll
csirkés-sajtos
Fahéjas Roll
VEGÁN termékek
Vegán hot-dog
Pek-Snack MAXI
Nagy sajtos pogácsa
Nagy tepertős pogácsa
Kenyérlángosok
Sajtos rúd
Baconos kenyérlángos
Csirkemájas táska
Csirkehúsos kenyérlángos
Epres-joghurt ízű párna
Mexikói párna
Pizzás twister
Pizzák
Meggyes-pudingos MAXI
Sonkás-gombás pizzaszelet
Dupla-csokis MAXI
Sonkás-kukoricás pizzaszelet
Kakaós csiga
Kolbászos pizzaszelet
Sajtkrémes MAXI
Baconos pizzaszelet
Tejfölös-sonkás MAXI
Pepperóni szeletes pizza
Sonkás-sajtos MAXI
Barackos-túrós MAXI
Hot-dog mustárral
Fánkok
Hot- dog ketchuppal
Csokis és vanília ízű fánk

Baracklekváros fánk
(cukrozott)
Áfonyás fánk
Színes fánk
Eperízű fánk
Belga csokis fánk

Muffinok
Dupla-csokis muffin
Áfonyás muffin
Készre sütött tallérok
Diós tallér
Mákos tallér
Gesztenyés tallér
Pékáru
Natúr császárbuci
Sokmagvas császárbuci
Natúr ciabatta
Natúr rombusz bagett
Sajtos stangli
Kornspitz
Nosztalgia kifli
Francia félbagett
Sokmagvas, korpás félbagett
Magvas sercli
Burgonyás sercli
Fűszeres sercli
Gyökérrúd rusztikus
Gyökérrúd olivás

