
 
„Csemegézz és nyerj!” Nyereményjáték hivatalos játékszabályzata 

 

1. A nyereményjáték szervezője 

A  „Csemegézz és nyerj!” Ajándéksorsolásos nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Vincze és 
Tsa. Kft. (székhely: 2858 Császár, Külterület 0113/6 hrsz., a továbbiakban: Szervező). 

2. A nyereményjátékban résztvevő személyek 

A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személy (a 
továbbiakban: Játékos), kivéve a Vincze és Tsa. Kft  alkalmazottai és ezen személyek Ptk. 685 § b. pontjában 
meghatározott közeli hozzátartozói. 

3. A nyereményjáték időtartama 

A Játék 2012. augusztus 1. – 2012. október 30. között kerül lebonyolításra. 

4. A nyereményjátékban résztvevő termékek 

A Játékban minden a Szervező által gyártott termék részt vesz, minden típusú és méretű kiszerelésben: 

Vonalkód Termék megnevezése Súly  

5 997 142 101 014 Császári Csemege sós 75g 

5 997 142 100 017 Császári Csemege mogyorós 75g 

5 997 142 102 011 Császári Csemege sonkás 75g 

5 997 142 103 018 Császári Csemege paprikás 75g 

5 997 142 104 015 Császári Csemege pizzafűszeres 75g 

5 997 142 100 888 Császári Csemege sajtos 75g 

5 997 142 100 895 Császári Csemege mexikói fűszeres 75g 

5 997 142 100 024 Császári Karika vegyes-gyümölcs ízű 75g 

5 997 142 100 642 Császári Óriás Csemege sós 50g 

5 997 142 100 659 Császári Óriás Csemege paprikás 50g 

5 997 142 100 666 Császári Óriás Csemege sajtos 50g 

5 997 142 100 840 Gyümölcsös Gömb vegyes-gyümölcs ízű 100g 

5 997 142 100 338 Jupi Csemege kakaós-mogyorós 100g 

5 997 142 100 109 Mini Csemege vegyes-gyümölcs ízű 20g 

5 997 142 100 512 Patt-mix pattogatott kukorica 75g 

5 997 142 100 086 Kukorica dara 500g 

5 997 142 100 871 XXL sós kukoricapehely 100g 

5 997 142 100 048 COOP sós kukoricapehely 75g 

5 997 142 100 055 Coop Karika vegyes-gyümölcs ízű 75g 

5 997 142 100 062 Coop reggelizőpehely kakaós-mogyorós 100g 

5 997 142 100 116 Császári Kakaós gömb 250g 

5 997 142 100 123 Coop mogyorós kukoricapehely 75g 

5 997 142 100 802 Coop Jó nekem  reggelizőpehely dobozos 250g 

5 997 142 100 901 Kakaós extrudált gabonapehely 100g 

5 997 142 100 925 Reggelizőpehely TRIO gabonapehely 100g 

5 997 142 100 932 Kakaós extrudált gabonapehely 500g 

5 997 142 100 956 Csokoládé ízű gabonapehely  250g 

5 997 142 101 007 Fahéjas-vaníliás gabonapehely 250g 

5 997 142 101 021 Kakaós gabonagolyó 250g 

5 997 142 101 038 Almás- fahéjas gabonapehely 250g 



5 997 142 101 052 Csokis gabonagolyó 250g 

5 997 142 101 076 Coop paprikás kukoricapehely 75g 

5 997 142 101 199 CBA Corni Balls 250g 

5 997 142 101 205 CBA Corni Flakes 250g 

5 997 142 101 212 CBA TRIO Rings 250g 

5 997 142 101 250 Coop Kukorica rudacska sós 100g 

 

 

  

5. Részvételi szabály 

A Játékban résztvevőknek 10 db, felsorolt termék vonalkódját kell összegyűjteniük, és borítékban beküldeniük a 
„Csemegézz és nyerj!”Vincze és Tsa. Kft, 2858 Császár, Külterület 0113/6 címre. A Játékban csak a beküldő 
pontos és olvasható személyes adataival (játékos neve, település neve, irányítószáma, utca név, házszám) 
ellátott borítékok (a továbbiakban: Pályázat) vesznek részt.  
Egy Játékos bármennyiszer beküldheti az 10 db vonalkódot, ezzel növelve nyerési esélyeit, de egy 
küldeményben csak 10 db vonalkód számít érvényesnek, többször 10 db vonalkód egy (azonos) postai 
küldeményben nem küldhető, vagyis 1 postai küldemény mindenkor egy pályázatnak minősül, amennyiben 
tartalmazza legalább a játékszabályban előírt mennyiségű és fajtájú vonalkódot. 
Ugyanakkor azok a küldemények, amelyek kevesebb, mint 10 db vonalkódot, vagy beazonosíthatatlan 
vonalkódokat vagy nem a 4. pontban meghatározott termékek vonalkódjait tartalmazzák, nem tekintendőek 
érvényes pályázatnak. Nem kell 10 különböző ízesítésű, kiszerelésű termék vonalkódját összegyűjteni, érvényes, 
ha mind a 10 db egyforma. 

6. Nyeremények és felhasználásuk   

A Játék végén kerül kisorsolásra a fődíj, egy darab ATB/MTB kerékpár, illetve a többi nyeremény amely:  

-  1db roller  

- 1 db QUECHUA sátor 

- 2 db Sencor MP3 lejátszó 2gb 

- Családi üzemlátogatás a Szervező telephelyén 

- 20 db ajándékcsomag mely tartalmaz : Császári Csemege termékeket, Multifunkcionális műanyag 
edények,műanyag salátaszedő szett 

- 3 db melegíthető gyermek plüss állat 

 

7. Nyertesek értesítése 

A Szervező a nyerteseket írásban, tértivevényes levélben értesíti a sorsolástól számított tíz munkanapon belül. 
 
8. Nyertesek nyilvánosságra hozatala, nyeremények átvétele 
  

A nyertes Játékosok listája (név, irányítószám, település) megtekinthető a játék sorsolása után, 
a www.csaszaricsemege.hu internetes oldalon, valamint a Császári Csemege facebook oldalán. 
Szervező fenntartja a jogot, hogy publikálja a nyertesek nevét, a fődíj nyertes fotóját. A nyertesek hozzájárulnak 
ahhoz, hogy a nevük és lakóhelyük közigazgatási megnevezése nyilvánosságra kerüljön. 
A résztvevők a promócióban való részvételükkel hozzájárulnak nevük és fényképük nyilvánosságra hozatalához, 
valamint hogy a róluk készített hang- illetve videofelvételt és fényképeket a Vincze és Tsa. Kft. díjmentesen 
felhasználja. 
A fődíjak átadására a nyertesekkel egyeztetett időpontban személyesen, vagy annak akadályoztatása esetén - 
postai úton kerül sor. A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni annak érdekében, hogy legkésőbb a 
sorsolást követő 90 napon belül sor kerüljön a nyeremények átadására. A Szervező a nyeremények. átvételének 
lehetőségét ezen határidőn belül tudja garantálni. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek nem 
tesznek eleget, és így a nyeremények időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére 
nem róható fel.  
 
A nyeremények pénzre át nem válthatók és másra át nem ruházhatók. 
A nyereményekhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget, valamint az ajándékok 
nyertesekhez történő eljuttatásának költségét a Szervező viseli. A Posta hibáiért felelősséget nem vállal, a 
nyereményt egyszer küldi ki. A szervező csak a nyerteseket értesíti.  
 
 
 

http://www.csaszaricsemege.hu/


9. A nyereményadó 

  
Szervező vállalja, hogy a nyereményt terhelő adó vonzatát a magyar törvényeknek megfelelően megfizeti, így a 
nyerteseket nem terheli nyereményből adódó fizetési kötelezettség, azonban viselniük kell a nyeremény 
átvételével kapcsolatos költségeket (pl. útiköltség), valamint igazolniuk kell személyazonosságukat valamint a 
nyeremény átvételét. 

 
10. Információ a promócióról 
  

A Játékosok részletes tájékoztatása, a Játék részletes játékszabálya megtalálható a Vincze és Tsa Kft. honlapján, 
a www.csaszaricsemege.hu oldalon. 
 
A nyeremények sorsolására 2012. november 1. napján csütörtökön, 10:00 órakor kézi sorsolással, közjegyző 
jelenlétében kerül sor a következő címen: 
Vincze és Tsa. Kft., 2858 Császár, Külterület 0113/6. 
 
11. Vegyes rendelkezések 

  
1. A Játékban való részvétel a hivatalos játékszabályok automatikus elfogadását jelenti, amelyet a Játékosok 
megtekinthetnek interneten, a www.csaszaricsemege.hu oldalon, valamint a Császári Csemege hivatalos 
facebook oldalán,  a promóció meghirdetett napjától a promóció végét követő 45 napig. 
2. Hamisított vonalkódok nem vehetnek részt a Játékban. A Játékban résztvevő vonalkódok érvényességével 
kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező kizárja a felelősséget a 
nyerő vonalkódok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákért. 
  
3. A Szervező a Játékkal és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem folytat, jogi út kizárva. 
4.A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért a Szervező felelősséget 
nem vállal 
. 
5. Az átadott nyeremény – utalványokon vásároltak garanciális feltételeiért az adott tárgyak gyártója vagy 
forgalmazója felel, a Szervező tehát ezért nem felel. 
  
6. A nyeremények készpénzre nem válthatók és nem átruházhatóak. A nyereményigények elévülése, az adott 
nyeremény sorsolásától számított 90 naptári nap. 
 
7. A postai küldemények esetleges hiányos vagy késedelmes beérkezéséért a Szervező felelősséget nem vállal. 
A beérkezés sorrendjével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.  
8. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt. A 
promóció kommunikációs anyagain (poszter, szórólap, újsághirdetés stb.) látható termékképek csak illusztrációk, 
a Szervező csupán a hivatalos játékszabályban definiált ajándéktárgyak átadására kötelezhető. 
9. Ha a Játékos a 18. életévét még nem töltötte be és/vagy korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy 
a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen 
játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával 
együtt - elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel együtt jogosult. 14 év alatti, illetve 
cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény 
átvételére, illetve a jelen játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra kizárólag a nyertes 
törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult. 
 
10. A résztvevők a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Szervező és annak megbízottjai 
díjmentesen tárolják és felhasználhatják a résztvevők Játék során megadott személyi adatait és személyes 
jellegű információit (név, vezetéknév, cím, telefonszám, e-mail cím), velük közvetlen vagy közvetett kapcsolatban 
álló, a Szervező által megbízott bármely más cég reklámtevékenysége és jelen Játék lebonyolítása és 
dokumentálása céljára. A szervezők a beérkezett adatokat bizalmasan kezelik és harmadik félnek ezen 
információkat nem adják tovább. 
 
A Játékos nevének és pontos címének megadásával írásbeli nyilatkozatban kérheti adatai törlését a 
nyilvántartásból a Szervezőtől. 
 
A nyertesek a nyereményjátékban való részvételükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy nevüket és lakhelyüket, a város 
megnevezésével a Szervező nyilvánosságra hozza. 
 
A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt. 

http://www.csaszaricsemege.hu/
http://www.csaszaricsemege.hu/

