Pick – Vigyen minőséget konyhájába!
NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1.

A JÁTEK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA

A ”Vigyen minőséget konyhájába” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője
(a továbbiakban: Szervező/Adatkezelő) a PICK Szeged Zrt. (székhely: 6725 Szeged, Szabadkai út
18..; e-mail cím: titkarsag@pick.hu; honlap: www.pick.hu; telefonszám: +36-62-567-000; képviseli:
Sutka László; elérhetősége: titkarsag@pick.hu).
A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező
által megbízott ügynökség (a továbbiakban: Lebonyolító/Adatfeldolgozó) a HPS GROUP Kft.
(székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány utca 2. fszt.; e-mail: pick150@hpsdigital.hu; honlap:
www.hps.hu) látja el.
2.

A JÁTEKBAN TÖRTENŐ RESZVETEL FELTETELEI

2.1.

A Játék nyelve magyar. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel,
valamint érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött, jelen
játékszabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) meghatározott kizárt személyek körébe
nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki a Játék
3. pontban írt időtartama alatt








bármely magyarországi Spar vagy Interspar üzletben kiskereskedelmi forgalmazás
keretében kapható Pick termékek közül (a továbbiakban: Termék) megvásárol egy
Terméket (a Játékban minden Pick márkajelzésű Termék részt vesz);
a vásárlást követően meglátogatja a www.pick150.hu domain alatti weboldalt (a
továbbiakban: Weboldal) és
a Weboldalon feltölti a vásárlást igazoló blokkokon szereplő AP kódot (a továbbiakban:
Kód); valamint a megvásárolt Termék vételárát (a továbbiakban: Vételár) és
ennek során megadja valós személyes adatait (teljes név, e-mail cím) (a továbbiakban:
Regisztráció), a megfelelő mező bejelölésével elfogadja a jelen Játékszabályzatban írt
valamennyi feltételt, és hozzájárul személyes adatainak a Játékkal összefüggő – a jelen
Játékszabályzatban írtak szerinti – kezeléséhez;
a Vételár minden 1000,-Ft-ja (ezer forintja) a hozzá tartozó és a vásárlását igazoló
blokkon szereplő Kóddal együtt egy pályázatnak minősül azzal, hogy az első 1000 Ft
(ezer forint) alatti érték is már egy pályázatnak minősül, és az első 1000 Ft (ezer forint)
elérését követően minden újabb 1000 Ft (ezer forint) egy újabb pályázat anélkül, hogy
a Játékosnak újabb feltöltéseket kellene teljesítenie

(a továbbiakban együtt: Pályázat).
Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt tetszőleges számú Pályázatot nyújthat be,
azonban egy Blokkot kizárólag egy alkalommal használhat fel a Játék során.
Az egy Blokkhoz tartozó vásárlás első 1000 Ft-ig (ezer forintig), illetve az alatt egy
Pályázatnak minősül, majd az 1000 Ft-os (ezer forintos) érték elérését követően minden
újabb 1000 Ft (ezer forint) egy újabb Pályázatnak számít.
2.2.

Minden Játékos köteles a Játék végét követő 90 (kilencven) napig sértetlenül, és jól olvasható
módon megőrizni – nem csak a nyertes, hanem az összes Pályázatként benyújtott – 2.1.
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pontban meghatározott Termékek vásárlását igazoló vásárlási időpontot (dátum, óra, perc)
tartalmazó tételes blokkot (a továbbiakban: Blokk). Nyertes Pályázat esetén a Lebonyolító
részére a nyertes Játékos köteles e-mailen a nyertes Pályázathoz tartozó Blokkot megküldeni az
5. pontban foglaltak szerint, amely a nyeremény átvételének előfeltétele.
Lebonyolító kizárólag azokat a Blokkokat fogadja el, amelyen a vásárolt, 2.1. pontban
megjelölt Termékek és azok értéke egyértelműen beazonosítható módon feltüntetésre
kerültek, továbbá a Blokkon feltüntetett vásárlás időpontja a 3. pontban megjelölt időtartam
alá esik.
Amennyiben a Blokkon a Termék megnevezés helyett „gyűjtő” megnevezés szerepel, akkor a
Blokkot nem áll módunkban elfogadni.
2.3.

Amennyiben a Játékos nem tudja bemutatni a Pályázatként feltöltött összes Blokkot és köztük a
nyertes Kódot tartalmazó Blokkot, úgy Lebonyolító a Játékost kizárhatja a Játékból.

2.4.

Azok a Pályázatok, amelyek jelen Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem
felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes
rögzítésre kerülnek.

2.5.

Lebonyolító a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

2.6.

Lebonyolító kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját
adataik megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját e-mail címet vesz
igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal
kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

2.7.

A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának
tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló
technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn,
illetve a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a
szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség,
valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e
bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.8.

A Pályázatokat jelen Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező és Lebonyolító
megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel
meg jelen Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.9.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező illetve a Lebonyolító valamint a Játék szervezésében és
lebonyolításában részt vevő egyéb 3. személyek munkavállalói és mindezen személyek a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli
hozzátartozói.

2.10. A Játékból – a Szervező, illetve a Lebonyolító megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek többek
között azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve
alatt csapatban, nem valós adataikkal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési
esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek
például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult
személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és
egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a
tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá azok, akik
nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a
saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító
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résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal
összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.
3.

A JÁTEK IDŐTARTAMA

A Játék 2019. augusztus 26.napján 00 óra 00 perctől 2019. október 13. napján 23 óra 59 percig
tart.
A 2019. augusztus 26. napja előtt, illetve 2019 október 13. napja után beérkezett Pályázatokat a
Lebonyolítónak nem áll módjában érvényes Pályázatként elfogadnia.
4.

A JÁTEK MENETE

4.1.

A Játék során a Játékos feladata, hogy jelen Játékszabályzat 3. pontjában meghatározott
időtartama alatt vásároljon bármilyen, a jelen Játékszabályzat 2.1. pontjában rögzített minimum
1 db (egy darab) Pick terméket és a Blokkon található Kódot feltöltse a Weboldalra, és elvégezze
a Regisztrációt.
A Játékos feladata továbbá az is, hogy megőrizze az összes Pályázatként feltöltött a Termék
vásárlását igazoló Blokkot beleértve a nyertes Kódot tartalmazó Blokkot jelen Játék teljes
időtartama alatt, valamint jelen Játék lezárását követő 90 (kilencven) napig sértetlenül, és jól
olvasható módon.

4.2.

A Nyeremények sorsolása

4.2.1. A Játékosok által jelen Játék teljes időtartama alatt érvényesen beküldött összes Pályázat közül
– 2019. október 14. napján 10 óra 00 perckor – a Lebonyolító a 1054 Budapest, Hold u. 27.
szám alatti telephelyén – közjegyző jelenlétében a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi
sorsolással – sorsolja ki a nyerteseket. A Lebonyolító a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel,
amelyet a sorsoláson jelen közjegyző aláírásával hitelesít. Lebonyolító a sorsolás alkalmával
nyereményenként 3 db (három darab) tartaléknyertes Pályázatot is kisorsol. A tartaléknyertesek
a kisorsolásuk sorrendjében válnak jogosulttá, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló
tartaléknyertes Pályázat bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló
tartaléknyertes jelen Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.
4.2.2. Nyeremények
a) 1 db 1.500.000,- Ft (egy darab másfélmillió forint) értékű Bosch álomkonyha vásárlási
utalvány, amely az 1. számú kiegészítő táblázatban felsorolt termékekre váltható be az
utalvány értékében (az utalvány értéke a nyertes Játékos extra ráfizetésének felajánlása
mellett sem léphető túl, és alacsonyabb végösszegű válogatás esetén az utalvány
összegéből fennmaradt összeg térítése sem igényelhető);
b) 5 db 150.000,- Ft (öt darab százötven-ezer forint) értékű Bosch vásárlási utalvány, amely
a 2. számú kiegészítő táblázatban felsorolt termékekre váltható be a megadott értékben
(az utalvány értéke a nyertes Játékos extra ráfizetésének felajánlása mellett sem
léphető túl, és alacsonyabb végösszegű válogatás esetén az utalvány összegéből
fennmaradt összeg térítése sem igényelhető);
c) 15 db (tizenöt darab) Bosch Autocook sütő -, és főzőgép.
A Nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak.
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5.

NYERTESEK ERTESÍTESE, NYEREMENYEK KIVÁLASZTÁSA, NYEREMENYEK ÁTADÁSA

5.1.

A Lebonyolító a sorsolást követő munkanapon közzéteszi a Weboldalon a nyertesek listáját (a
nyertesek fül alatt), valamint a Lebonyolító e-mailben is értesíti a nyertes Játékosokat, 48 órán
belül a Regisztráció során megadott e-mail címükre küldött elektronikus üzenetben, amely
tartalmazza a mellékletekben felsorolt termékek tételenkénti értékét (a továbbiakban: Értesítés).

5.2.

A nyertes Játékosok a pick150@hpsdigital.hu e-mail címen kötelesek az Értesítés
kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, valamint a
Nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes adataikat (teljes név, magyarországi szállítási
cím) pontosan megadni. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja
vissza, vagy a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes
Játékos Pályázata kizárásra kerül, és a Nyereményre az őt követő tartaléknyertes válik jogosulttá.
Amennyiben a Játékos Nyereményt nyer, úgy a Pályázatként feltöltött nyertes Blokkot az
Értesítést követő 5 (öt) munkanapon belül köteles e-mailen pick150@hpsdigital.hu e-mail
címre beküldeni a Lebonyolító részére. Lebonyolító bármilyen okból kifolyólag jogosult a nyertes
Játékostól a Játékos által összes feltöltött Pályázat Blokkját postai úton bekérni a Játék lezárását
követő 90 (kilencven) napon belül az alábbi címére: HPS GROUP Kft.; 1054 Budapest, Hold u.
27. 3. emelet. Minden időtartam vonatkozásában a küldemény e-mail, illetve postacímre
érkezése irányadó, nem annak küldési vagy feladási dátuma. Amennyiben a Játékos nem tudja
igazolni a Pályázatként feltöltött vásárlásokat, akkor elesik a Nyereményétől és az őt követő
tartaléknyertesre száll át a Nyereménye.

5.3.

Az 1 (egy) darab 1.500.000 Ft (egy darab másfélmillió forint) értékű Bosch álomkonyha
vásárlási utalvány (fődíj) megnyerése esetén a nyertes online utalvány formájában veheti át
nyereményét.

5.4.

Az 5(öt) darab, egyenként 150.000,- Ft (öt darab százötven-ezer forint) értékű Bosch
vásárlási utalvány megnyerése esetén a nyertes online/offline utalvány formájában veheti át
nyereményét.

5.5.

A Nyereményt (az utalvány értékében kiválasztott termékeket) a Szervező a DPD Hungária Kft.
futárszolgálat útján, a Játékos által az Értesítésre írt válaszában megadott magyarországi
kézbesítési címére kézbesíti. A Nyeremények kézbesítése a nyertessel történő előzetes
egyeztetés után történik meg. A Lebonyolító a Nyeremény kézbesítését, illetve átadását kétszer
kísérli meg, a Játék lezárásától számított 90 (kilencven) naptári napon belül. A nyertes Játékos
köteles a Nyeremények átvétele tekintetében a Lebonyolítóval együttműködni, továbbá a
Nyeremény átvétele előtt köteles igazolni, hogy 18. életévét betöltötte. Ha ezen együttműködési
kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen
körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem róható fel. A Szervező, illetve a Lebonyolító
a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

5.6.

Lebonyolító kizárja jelen Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére
a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán vagy az Értesítés
visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a
Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi
feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót
semmilyen felelősség nem terheli.

6.

ADÓZÁS
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A Nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a
Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további
kötelezettség nem terheli. A Játékról részletes információ a Weboldalon oldalon érhető el.
7.

ADATVEDELEM , SZEMELYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

7.1.

Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja a jelen Játékban való részvétel biztosítása, a nyertesek kisorsolása,
értesítése, a nyeremények átadása, nyilvánosságra hozatala, valamint a játékkal
összefüggésben az Adatkezelővel szemben támasztott esetleges megalapozatlan igények
elhárítása.

7.2.

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes
hozzájárulása.
A Játékos regisztráció során az Adatkezelési tájékoztató – jelölőnégyzet bejelölésével történő –
elfogadásával, a 7.4.1. pontban felsorolt személyes adatai megadásával és a „Regisztrálok”
gomb megnyomásával járul hozzá az adatkezeléshez. A sikeres regisztrációról a Játékos –
elektronikus üzenet formájában – megerősítést kap ennek tényéről. A hozzájárulás kiterjed a
nyertes Játékos teljes nevének és annak a településnek a nyilvánosságra hozatalára ahol a
nyertes lakik.
Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye, hogy a Játékos jelen Játékban nem tud
részt venni. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék
lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi, a Nyeremény
kézbesítése, átadása az adatok kezelése nélkül lehetetlen.

7.3.

Az érintettek köre
Az érintettek körébe a Weboldalon regisztrált és a jelen Játékban részt vevő személyek tartoznak.

7.4.

A kezelt személyes adatok köre

7.4.1. A regisztráció
A regisztráció az alábbi személyes adatok megadásával történik, mely személyes adatok az
alábbi tevékenységek
a) a név: az azonosításhoz, kapcsolattartáshoz;
b) az email cím: a kapcsolattartáshoz, az AP kód feltöltéséhez;
c) a jelszó: a biztonságos belépéshez
szükségesek.
7.4.2. A Nyeremény kézbesítése
A Nyeremény kézbesítése az alábbi személyes adatok megadásával történik, mely személyes
adatok az alábbi tevékenységek
a) a kézbesítési név: az azonosításhoz, kapcsolattartáshoz;
b) a kézbesítési cím: a nyeremény kézbesítéséhez;
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c) a telefonszám: a kapcsolattartás megkönnyítéséhez
szükségesek.
A megadott személyes adatok valódiságáért a személyes adatokat megadó személy felel.
7.5

Az adatkezelés időtartama
Jelen Játékkal kapcsolatban kezelt személyes adatok jelen Játék végét követő 90 napon belül
törlésre kerülnek. A Nyertes Játékos személyes adatai különösen neve, kézbesítése címe az
esetleges adó és számviteli előírásoknak való megfelelés érdekében valamely szerv közhatalmi
eljárása lefolytatása céljából az Adatkezelő által 8 évig kerülnek megőrzésre.
A Játékosnak lehetősége van arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja. A
hozzájárulás visszavonása esetén ugyanakkor az adott Játékos a nyereményjátékban nem tud
továbbra részt venni.

7.6.

A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

7.6.1. Az adatkezelő
A jelen Adatkezelési tájékoztató 1. pontjában meghatározott gazdasági társaság.
7.6.2. Az adatfeldolgozó(k)
a) HPS Group Kft. (levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány utca 2. fszt. e-mail cím:
hps@hps.hu; honlap: www.hps.hu), mint a Játék lebonyolítását végző gazdasági társaság;
b) DPD Hungária Kft. (levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 33. 2. em., e-mail cím:
dpd@dpd.hu; honlap: http://www.dpd.com/hu), mint a Nyeremény kézbesítését végző
gazdasági társaság;
c) BonOffice Kft. (levelezési cím: 6725 Szeged, Horgosi út 31.; e-mail cím: info@bonoffice.hu;
honlap: www.bonafarmcsoport.hu/bonafarm-csoport/bonoffice; telefonszám: +36-62-567-231;
képviseli: Fülöp Attila; elérhetősége: info@bonoffice.hu), mint könyvelési, limit és kintlévőségkezelési, folyó-számlakezelési és adóügyi szolgáltatást nyújtó gazdasági társaság.
Az Adatkezelő a promóciós játékkal kapcsolatban kezelt személyes adatok közül csak
kivételesen, egy-egy egyedi ügyben közöl valamely szerv közhatalmi eljárása lefolytatása
céljából személyes adatokat a GDPR 4. cikk 9. pontja szerinti címzettnek nem minősülő
szervekkel (például a NAV, stb.).
7.7.

Az adatkezelés biztonsága
Az Adatkezelő és az Adtfeldolgozó a személyes adatokat elektronikusan és papíron alapon
tárolja.
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 hajt végre, amellyel
a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja az érintettek részére.
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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 Adatfeldolgozó(k) intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az
Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó(k) 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.
Ennek megfelelően az Adatkezelő/Adatfeldolgozó biztosítja:
a) a fizikai biztonságot, mely magába foglalja a teljes IT infrastruktúra valamennyi elemének
fizikai védelmét, amelyek az adott szolgáltatás kiszolgálásában részt vesznek valamint, az
ezen rendszereket befogadó objektumok őrzését, az ezekbe a helyiségekbe való bejutás
teljes felügyeletét és kontrollját;
b) a logikai biztonságot, mely magába foglalja az adott IT szolgáltatáshoz való logikai hozzáférés
minimum elven alapuló jogosultság kiosztását, annak teljes felügyeletét és kontrollját, amely
biztosítja a tárolt adatok bizalmasságát és sértetlenségét;
c) a rendszerek rendelkezésre állását, mely magába foglalja az adott IT szolgáltatásnak, az SLAban (Service Level Agreement) szereplő szolgáltatásnyújtás zavartalanságának és
folytonosságának biztosítását;
d) hogy kockázatelemzéseket végez, amelyben feltárja az adatkezeléssel, adatfeldolgozással
kapcsolatban felmerülő, lehetséges belső és külső kockázatokat, mint például az illetéktelen
hozzáférés kockázata;
e) a mentések zavartalan elvégzését, melyek biztosítják a szerződésben rögzített maximális
adatvesztés mértékét;
f) a patch-management kezelését, mely biztosítja, az igénybe vett szolgáltatás kiszolgálójának
(Operációs rendszer – OS, Alkalmazás – Application backend, Adatbázis – Database)
naprakész állapotát és ezzel a sérülékenységek kihasználásából fakadó fenyegetések
kockázatának minimalizálását;
g) a sérülékenység vizsgálatok elvégzését, melyekben legalább két évente megvizsgálja, hogy
a patch-management-ben rögzített feladatok rendre végrehajtásra kerülnek, van-e olyan
ismert sérülékenység, amely kijavítása egyáltalán nem vagy csak részben valósultak meg;
h) az eszkalációt, mely hiba esetén biztosítja a lehető legrövidebb megoldási út bejárását.
7.8.

Joggyarkolás, jogérvényesítés és jogorvoslat

7.8.1. Az érintett jogai
7.8.1.1. Átlátható tájékoztatás
Az Adatkezelő a Rendelet által előírt valamennyi információt tömör, átlátható, érthető és könnyen
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtja, különösen a
gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat az Adatkezelő írásban
vagy más módon – elektronikus úton – adja meg, de az érintett kérésére szóbeli tájékoztatást is
adhat, feltéve, hogy az érintett személyazonossága más módon került igazolásra.
7.8.1.2. Saját személyes adatokhoz való hozzáférés joga
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Az Adatkezelő az érintett kérésére visszajelzést ad arról, hogy folyamatban van-e az érintett
személyes adatainak kezelése. Amennyiben megállapításra kerül, hogy az érintett személyes
adatainak kezelése folyamatban van, abban az esetben az érintett kérheti, hogy a személyes
adataihoz, és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés célja;
b) az érintett személyes adatok kategóriája;
c) azok a címzettek, vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat az Adatkezelő
közölte, vagy közölni fogja, különös tekintettel a nem EU tagállamokban található címzettekre;
d) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, akkor ezen időtartam
meghatározásának szempontjai;
e) az érintettnek azon joga, hogy az Adatkezelőtől személyes adatainak helyesbítését, törlését
vagy kezelésének korlátozását kérheti, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen;
f) az érintettnek azon joga, hogy a Felügyeleti Hatósághoz panaszt nyújthat be;
g) amennyiben az Adatkezelő a személyes adatokat nem közvetlenül az érintettől gyűjtötte, ezen
személyes adatok forrása;
h) hogy a személyes adatok alapján került-e sor automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra, és
ha igen, az alkalmazott logikára, és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen
adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel jár;
i) amennyiben az Adatkezelő az érintett személyes adatait egy EU-n kívüli országba vagy
nemzetközi szervezet részére továbbítja, az érintettnek azon joga, hogy tájékoztatást kapjon
a továbbításra vonatkozó információkról.
7.8.1.3. Pontatlan személyes adatok helyesbítése
Ha az Adatkezelő az érintettről pontatlan vagy hiányos személyes adatokat kezel, akkor azokat
az érintett kérésének beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti. Az érintett
a hiányos személyes adatok kiegészítését is kérheti.
7.8.1.4. A törléshez (az elfeledtetéshez) való jog
Az érintettnek jogában áll személyes adatainak törlését, valamint azt kérni az Adatkezelőtől, hogy
indokolatlan késedelem nélkül teljesítse e kérését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) az érintett személyes adataira az adatkezelés eredeti céljával összefüggésben már nincs
szükség;
b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja, és más jogalapja nincs az
adatkezelésnek;
c) az adatkezelés jogszerűségének alapját az Adatkezelő jogos érdeke szolgáltatja, mely
adatkezelés ellen az érintett tiltakozik, és nincs elsőbbséget élvező jogos ok az adatkezelésre;
d) az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, mely ellen az érintett tiltakozik;
e) az Adatkezelő az érintett személyes adatait jogellenesen kezelte;
f) az érintett személyes adatait az Adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez kell törölni;
g) a személyes adatok az Adatkezelő által történő kezelésének jogszerűsége egy gyermek
gondviselője által adott hozzájáruláson alapul, és vagy
ga) az érintett személy a gyermek gondviselője, és az érintett gyermek még nem érte el a
hozzájáruláshoz szükséges 16. életévét;
gb) az érintett személy az a gyermek, aki a hozzájáruláshoz szükséges 16. életévét már
betöltötte.
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Az Adatkezelő a személyes adatokat nem törölheti, ha az adatkezelés az alábbi okokból
szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből
vagy közhatalmi jogosítványok gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló
munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy
szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és
szolgáltatások irányítása érdekében szükséges, uniós vagy tagállami jog alapján vagy
egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében;
d) az adatkezelés a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből szükséges, mint a
határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az
egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának és
biztonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely
megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő
garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan;
e) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból, amennyiben az érintett törléshez való joga valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy
komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
f) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
7.8.1.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
d) az érintett tiltakozik az Adatkezelő által végzett adatkezelés ellen annak alapján, hogy
jogalapként az Adatkezelő jogos érdekét nevezte meg, de az érintett azt állítja, hogy érdekei
az Adatkezelő érdekeivel szemben elsőbbséget élveznek.
Ha adatkezelés – az érintett kérése alapján – korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a
tárolás kivételévek csak
a) az érintett hozzájárulásával, vagy
b) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
c) más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy
d) az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből
lehet kezelni.
Az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról.
7.8.1.6. Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:
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a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
Az érintett jogosult arra is, hogy kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen
továbbítását.
7.8.1.7. A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben
a) az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
b) az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges, ideértve a profilalkotást is;
c) az adatkezelés közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ideértve a profilalkotást is,
amennyiben az közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
A fenti b) pont szerinti jogos érdeken alapuló adatkezelés esetében az érintett nem tiltakozhat az
adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy
a) az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek
az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
b) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése
ellen, akkor a személyes adatokat a továbbiakban az Adatkezelő e célból nem kezeli.
7.8.1.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
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 érintett nem élhet a fenti jogával, ha a döntés
a) az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges;
b) meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé,
amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló
megfelelő intézkedéseket is megállapít;
c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
A fenti a) és c) pontokban említett esetekben az érintett emberi beavatkozást kérhet, álláspontját
kifejtheti és a döntéssel szemben kifogást nyújthat be.
7.8.1.9. A hozzájárulás visszavonása
Az érintett kizárólag a hozzájárulásán alapuló adatkezelési ügyekben jogosult arra, hogy
hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson
alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Az Adatkezelő a hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatja.
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Az érintettnek a hozzájárulását visszavonó nyilatkozata az adott adatkezelés egyértelmű
megjelölése mellett érvényes.
7.8.2. Jogérvényesítés, panasztétel, jogorvoslat
7.8.2.1. Jogérvényesítés
Az érintett a fentiekben felsorolt adatkezelési jogokat az Adatkezelő e-mail címére, vagy székhely
szerinti címére küldött, az érintett beazonosítható e-mail címéről küldött e-mailben, vagy postai
úton az érintett által aláírt levélben gyakorolhatja. Az érintett joggyakorlásra vonatkozó
nyilatkozata az adott adatkezelés egyértelmű megjelölése mellett érvényes.
Az elektronikus úton benyújtott kérelemre az Adatkezelő elektronikus formában, vagy az érintett
által kért módon válaszol.
7.8.2.2. Panasztétel
Ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendelet
előírásait, az érintett jogosult arra, hogy – különösen a szokásos tartózkodási helye, a
munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban – panaszt tegyen az érintett
Felügyeleti Hatóságnál.
Panasszal Magyarország területén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
(a továbbiakban: NAIH), mint Felügyeleti Hatóságnál lehet élni. A NAIH elérhetőségei:
E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu
Levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon:
+36 (1) 391-1400
Honlap:
www.naih.hu
Az EU területén lévő adatvédelmi hatóságok nevei és elérhetőségei az alábbi linken találhatóak
meg:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protectionauthorities/index_en.htm
7.8.2.3. Jogorvoslat
a) Bírósági jogorvoslat a Felügyeleti Hatósággal szemben
Minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra:
aa) a felügyeleti hatóság jogilag kötelező érvényű döntésével szemben, vagy
ab) ha az illetékes Felügyeleti Hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül
nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről
vagy annak eredményéről.
A Felügyeleti Hatósággal szembeni eljárást a Felügyeleti Hatóság székhelye szerinti tagállam
bírósága előtt kell megindítani.
b) Bírósági jogorvoslat az Adatkezelővel vagy Adatfeldolgozóval szemben
Az érintett az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése
szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó
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a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai
Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.
Az eljárást az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó(k) tevékenységi helye szerinti tagállam
bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási
helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó(k)
valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.
A pert Magyarországon az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.
8.

VEGYES RENDELKEZESEK

8.1.

A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat
feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének – Szervező, Lebonyolító érdekkörén kívül eső
– elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés során keletkezett károkért sem a
Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2.

A Szervező és Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a
nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával
szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a Nyereményét határidőben nem veszi át, azt a
továbbiakban sem a Szervezőtől sem a Lebonyolítótól nem követelheti.

8.3.

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt
működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások,
meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot
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.

8.4.

Szervező és Lebonyolító fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos
részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, illetve a Játék
szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek
megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

8.5.

Ha a Játékos adatfeltöltés vagy Játék közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat
(bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért
a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.6.

Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő
meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható,
ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a
hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.7.

Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor
megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel
azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi a Weboldalon.

Budapest, 2019. 08. 26.
………………………………..
Szervező
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Melléklet:
1. számú kiegészítő táblázat (fődíj nyertes számára - 1.500.000 Ft (egy darab másfélmillió forint)
értékű Bosch álomkonyha termékeinek tételes listája:
Kombinált hűtő/fagyasztó - Serie4 - 213+94 l nettó űrtartalom - 186x60x65cm - fehér - Energiaosztály:
A++ - elektronikus vezérlés - LED világítás - palacktartó - Crisper fiók - BigBox - szuperfagyasztás
Kombinált hűtő/fagyasztó - Serie4 - 213+94 l nettó űrtartalom - 186x60x65cm - inoxlook Energiaosztály: A++ - elektronikus vezérlés - LED világítás - palacktartó - Crisper fiók - BigBox szuperfagyasztás - belső ventilátor
Kombinált hűtő/fagyasztó - Serie4 - noFrost - 279+87 l nettó űrtartalom - 203x60x65cm - inoxlook Energiaosztály: A++ - digitális kijelzés az ajtón - LED világítás - palacktartó - VitaFresh - szuperhűtés
- szuperfagyasztás
Kombinált hűtő/fagyasztó - Serie6 - noFrost - 400+105 l nettó űrtartalom - 193x70x80cm - nemesacél
- Energiaosztály: A++ - digitális kijelzés az ajtón - Premium TouchControl -LED világítás - palacktartó
- VitaFresh plus - aktív figyelmeztetőrendszer

Önállóan beépíthető sütő - Serie4 - nemesacél - 71 l sütőtér - 7 funkció - 3D hőlégbefúvás Energiaosztály: A - EcoClean hátfal - 1-szintű teleszkópos sütősín - Digitális kijelző (piros)
érintőgombokkal - Elektronikus óra - Gyerekzár - Gyorsfelfűtés - Süllyeszthető gombok
Önállóan beépíthető sütő - Serie4 - nemesacél - 71 l sütőtér - 5 funkció - 3D hőlégbefúvás Energiaosztály: A - pirolitikus öntisztítás - AutoPilot10 - 1-szintű teleszkópos sütősín - Digitális kijelző
(piros) érintőgombokkal - Elektronikus óra - Gyerekzár - Gyorsfelfűtés - Süllyeszthető gombok
Önállóan beépíthető sütő - Serie6 - nemesacél - 71 l sütőtér - 7 funkció - 3D hőlégbefúvás Energiaosztály: A - EcoClean öntisztítás (hátfal, oldalfalak, tető) - AutoPilot10 - Maghőmérő - 2-szintű
teleszkópos sütősín (1 fix és 1 ClipRail) - LCD kijelző érintőgombokkal - Elektronikus óra - Gyerekzár
- Gyorsfelfűtés - Süllyeszthető gombok
Önállóan beépíthető sütő - Serie8 - 13 funkció - TFT kijelző és piktogramos érintésvezérlés - 71l
sütőtér - nemesacél - Energiaosztály: A+ - pirolitikus öntisztítás - AutoPilot10 - 1 szintű teleszkópos
sütősín Stop funkcióval

Gázfőzőlap edzett üveglapon - Serie4 - 60cm - elektromos szikragyújtás - termoelektromos
égésbiztosítás - egyedi edénytartó rácsok
Gázfőzőlap nemesacél felületen - Serie6 - 60cm - FlameSelect - elektromos szikragyújtás termoelektromos égésbiztosítás - öntöttvas edénytartó - WOK
Gázfőzőlap edzett üveglapon - Serie6 - 60cm - FlameSelect - elektromos szikragyújtás termoelektromos égésbiztosítás - egyedi öntöttvas edénytartók - WOK
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Gázfőzőlap üvegkerámia felületen - Serie8 - 60cm - FlameSelect - Digitális kijelző - elektromos
szikragyújtás - termoelektromos égésbiztosítás - mosogatógépben mosogatható öntöttvas
edénytartók - WOK - főkapcsoló

Integrálható mosogatógép 60 cm - Serie4 - 12 teríték - inox - A++ - 6 Program - Glass 40°C - 3
kiegészítő opció - Extra szárítás - Machine Care - Nagyméretű digitális kijelző - Időprogramozás (124h) - AquaStop - AquaSensor - Vario kosarak (2 lehajtható elem alul) - 44dB - Víz: 2660 l / Energia:
258 kWh/év
Integrálható mosogatógép 60 cm - Serie6 - 14 teríték - inox - A++ - 8 Program - Glass 40°C - 4
kiegészítő opció - Extra szárítás - EcoDrying szárítás - Machine Care - Nagyméretű LED kijelző
érintőgombokkal - Időprogramozás (1-24h) - AquaStop - AquaSensor - VarioFlex kosarak (4 lehajtható
elem alul, 2 felül) - 42dB - Víz: 2660 l / Energia: 266 kWh/év
Teljesen integrálható mosogatógép 60 cm - Serie4 - 13 teríték - A++ - 6 Program - Glass 40°C - 3
kiegészítő opció - Külön melegvíz bekötés - Machine Care - Digitális kijelző - Időprogramozás (1-24h)
- 2 x AquaStop - AquaSensor - InfoLight - VarioFlex kosarak (4 lehajtható elem alul, 2 felül) - 44dB Víz: 2660 l / Energia: 262 kWh/év

Teljesen integrálható mosogatógép 60 cm - Serie8 - Home Connect - 13 teríték - A+++ - 8 Program Glass 40°C - 4 kiegészítő opció - Perfect Dry szárítás Zeolith segítségével - Machine Care VarioDrawer Pro - Nagyméretű TFT kijelző érintőgombokkal - Időprogramozás (1-24h) - AquaStop AquaSensor - TimeLight - GlassSecure pohártartó - VarioFlex Pro kosarak (8 lehajtható elem alul, 6
felül) - EmotionLight - 42dB - Víz: 2100 l / Energia: 211 kWh/év
Húsdaráló - 600 W - 3 kg/perc - tárcsa: 3 / 4,8 / 8 - kolbásztöltő - kebbekészítő - fehér/szürke
Konyhai robotgép - 1000 W - Styline - 7 fok.+pill. - nemesacél tál - szeletelőkészlet - húsdaráló tartozéktároló táska - fehér/ezüst
Kontaktgrill - 1800 W - fokozatmentes szabályozás. - ki-/bekapcsoló - kivehető zsírgyűjtő tálca - gratin
funkció - piros/antracit
AutoCook - 1200 W - 50 automata program - kuktafunkció - 5 l teflonbevonatú sütőedény - 40-160ºC
- időzítő - melegen tartó funkció - gőzölőkosár, olajsütő kosár
Botmixer - 600 W - fémszár - mixerkehely - fekete
ErgoMixx botmixer-szett - 600 W - 4-szárnyú kés - műanyag szár - 12 fok + turbo gomb - aprító mixerkehely - fehér/szürke

ErgoMixx botmixer-szett - 750 W - 4-szárnyú kés - nemesacél szár - 12 fok + turbo gomb - aprító mixerkehely - habverő - jégaprító kés - spirál kábel - fekete/szürke
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MaxoMixx botmixer-szett - 750 W - nemesacél szár - 4-szárnyú QuattroBlade Pro kés - mixerkehely habverő - pürésítő fej - aprító feltét - nemesacél
MaxoMixx botmixer-szett - 800 W - nemesacél szár - 4-szárnyú QuattroBlade Pro kés - mixerkehely habverő - 4 cserélhető reszelő/szeletelő betét - Kubixx kockázó zöldségekhez - aprítófeltét nemesacél
Aprító készülék - 400 W - 800 ml hőálló műanyag aprítótál - nemesacél aprítókés - habverőkorong piros
Turmixgép - 350 W - 2 fok. - nemesacél kés - 2Go kulacs - üveg turmixkehely 0,6 l - fehér/ezüst
Turmixgép - 1600 W - 6 automata program - fokozatmentes+pill. - 6szárnyú nemesacél kés jégaprítás - dupla tritán kehely 2 l - keverőrúd - fekete/ezüst

Kenyérpirító - ComfortLine - 1090 W - 2 szeletes - kenyérközpontosítás, olvasztás, újramelegítés piros
Vízforraló - ComfortLine - 2400 W - 1,7 l kapacitás - automata kikapcsolás - rejtett fűtőszál - nagy
betöltőnyílás - piros
Filteres kávéfőző - CompactClass Extra - 1100 W - 1,25l - biztonságos kannatárolás - melegen tartó
lap - piros
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2. számú kiegészítő táblázat ( egyenként 150.000,- Ft (százötven-ezer for int) értékű Bosch
vásárlási utalvány termékeinek tételes listája:
Húsdaráló - 600 W - 3 kg/perc - tárcsa: 3 / 4,8 / 8 - kolbásztöltő - kebbekészítő - fehér/szürke
Konyhai robotgép - 1000 W - Styline - 7 fok.+pill. - nemesacél tál - szeletelőkészlet - húsdaráló tartozéktároló táska - fehér/ezüst
Kontaktgrill - 1800 W - fokozatmentes szabályozás. - ki-/bekapcsoló - kivehető zsírgyűjtő tálca gratin funkció - piros/antracit
AutoCook - 1200 W - 50 automata program - kuktafunkció - 5 l teflonbevonatú sütőedény - 40-160ºC
- időzítő - melegen tartó funkció - gőzölőkosár, olajsütő kosár
Botmixer - 600 W - fémszár - mixerkehely - fekete
ErgoMixx botmixer-szett - 600 W - 4-szárnyú kés - műanyag szár - 12 fok + turbo gomb - aprító mixerkehely - fehér/szürke
ErgoMixx botmixer-szett - 750 W - 4-szárnyú kés - nemesacél szár - 12 fok + turbo gomb - aprító mixerkehely - habverő - jégaprító kés - spirál kábel - fekete/szürke
MaxoMixx botmixer-szett - 750 W - nemesacél szár - 4-szárnyú QuattroBlade Pro kés - mixerkehely
- habverő - pürésítő fej - aprító feltét - nemesacél
MaxoMixx botmixer-szett - 800 W - nemesacél szár - 4-szárnyú QuattroBlade Pro kés - mixerkehely
- habverő - 4 cserélhető reszelő/szeletelő betét - Kubixx kockázó zöldségekhez - aprítófeltét nemesacél
Aprító készülék - 400 W - 800 ml hőálló műanyag aprítótál - nemesacél aprítókés - habverőkorong piros
Turmixgép - 350 W - 2 fok. - nemesacél kés - 2Go kulacs - üveg turmixkehely 0,6 l - fehér/ezüst
Turmixgép - 1600 W - 6 automata program - fokozatmentes+pill. - 6szárnyú nemesacél kés jégaprítás - dupla tritán kehely 2 l - keverőrúd - fekete/ezüst

Kenyérpirító - ComfortLine - 1090 W - 2 szeletes - kenyérközpontosítás, olvasztás, újramelegítés piros
Vízforraló - ComfortLine - 2400 W - 1,7 l kapacitás - automata kikapcsolás - rejtett fűtőszál - nagy
betöltőnyílás - piros
Filteres kávéfőző - CompactClass Extra - 1100 W - 1,25l - biztonságos kannatárolás - melegen tartó
lap - piros
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