JÁTÉKSZABÁLYZAT
a „PICK – A közös családi pillanatokért” fogyasztói
nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata
1. A nyereményjáték szervezője
A „PICK – A közös családi pillanatokért” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék")
szervezője a Pick Szeged Zrt. (székhely: 6725 Szeged, Szabadkai út 18.; cégjegyzékszám: 06-10-000065;
adószám: 11081492-2-06; a továbbiakban: "Szervező"). A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Pick
Szeged Zrt. (székhely: 6725 Szeged, Szabadkai út 18.; cégjegyzékszám: 06-10-000065; adószám:
11081492-2-06;, a továbbiakban: "Adatkezelő"), a Játékhoz kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az
adatfeldolgozást a Rewart Kft. (székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13., cégjegyzékszám: 01-09892626, adószám: 14182925-2-41,) és a GBaRT Design Stúdió Kft. (székhely: 1029 Budapest,
Zsíroshegyi út 16., cégjegyzékszám: 01-09-917297 adószám: 14733655-2-41) a továbbiakban
együttesen: "Lebonyolító"végzi.
2. A Játékban résztvevő személyek
2.1. A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, cselekvőképes, devizabelföldi, magyar
állampolgárságú, a jelen játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) 2.2. pontjában
meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban: "Játékos"), aki a
Játékszabályzat 3. pontjában meghatározott terméket vásárol és a Játék időtartama alatt
elektronikusan regisztrál a www.pickgondoskodas.hu domain alatti weboldalon (a továbbiakban:
„Honlap”) és feltölti a vásárlást igazoló blokk adatait a Honlapra a Játékszabályzat 5. pontjában írtak
szerint (továbbiakban együtt: Pályázat).
2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében vagy
lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető
tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, valamint
mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) 1.
pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
3. A Játékban résztvevő termékek
A Játékban kizárólag azok a PICK márkajelzéssel ellátott termékek vesznek rész, melyeket a jelen
Játékszabályzat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet (továbbiakban: I. számú melléklet)
tartalmaz. A játékban való részvétel feltétele az I. számú mellékletben foglalt termékekből legalább 1
(egy) darab termék megvásárlása a 2017. október 1-től 2017. december 31-ig tartó időszakban –
csemegepulti termék esetén ez minimum egyszer 300 Ft értékű terméket jelent, hűtőpultból történő
vásárlás esetén bármely 1 db termékre vonatkozik.
4. A Játék időtartama
A Játék 2017. október 16. napján 00 óra 00 perctől 2017. december 31. napján 23 óra 59. percig tart.
A Játékban kizárólag csak a 2017. október 1-től 2017. december 31-ig tartó időszakban történt
vásárlásokhoz tartozó blokkok/számlák vesznek részt.
5. A Játék menete
5.1. A Játékban való részvétel feltétele, legalább 1 db, az I. sz. mellékletben meghatározott
hűtőpultban, vagy legalább 300 Ft értékű csemegepultban kapható PICK termék vásárlása valamely
magyarországi üzletben, majd azt követően a Játékba való regisztráció az alábbiakban ismertetettek
szerint (amelynek keretében a Játékos megadja a vásárlást igazoló blokk, vagy számla adatait) és a
vásárlását igazoló blokk vagy számla megőrzése legalább 2018. január 31-ig.
A Honlapon történő regisztráció során meg kell adni a személyes adatokat (teljes név, e-mail cím,
telefonszám, lakcím, születési dátum), majd a Játékos kijelenti, hogy önkéntesen elfogadja jelen
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részvételi feltételekben rögzített valamennyi feltételt, és nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelési
szabályzatot megismerte, és hozzájárul fenti személyes adatai kezeléséhez, valamint opcionálisan
hozzájárulhat ahhoz, hogy adatait marketing célú megkeresés céljából a megjelölt cégek használják és
kezeljék.
A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
A Játékosoknak saját maguk által regisztrált és használt e-mail címmel szükséges részt venni a
Játékban. A Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók illetve telefonszám használat jogosultságából fakadó
vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségüket kizárják,
amennyiben a Játékos által megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden
következményét a Játékos viseli kizárólagosan.
A regisztrációt követően a Játékosnak a Honlapon a megadott technikai instrukciók
figyelembevételével, az erre vonatkozó résznél fel kell tölteni a Termék vásárlását igazoló blokk vagy
számla adatait, azaz: a bolt nevét, blokk APA kódját vagy a számlaszám első 8 számjegyét, a vásárlás
dátumát és pontos idejét, valamint a vásárolt termék megnevezését (a továbbiakban: "Pályázat").
Egy Játékos a Honlapon keresztül korlátlan számú Pályázatot tölthet fel. Egy Pályázat ugyanakkor csak
egy blokk vagy számla adatait tartalmazhatja; illetve egy vásárlást igazoló blokk vagy számla a Játékban
csak egyszer vehet részt. A Játékban a 2017. október 1. és december 31. között történt vásárlásokhoz
tartozó blokkokkal/számlákkal lehet részt venni.
5.2. Nyeremények sorsolása, nyerőidőpontok
5.2.1. A Szervező a Játék során havi rendszerességgel havonta 3 db (összesen a Játék tartama
alatt 9 db) havi nyereményt sorsol ki.
A havi nyeremények az adott játékhónapban feltöltött érvényes Pályázatok között kerülnek
kisorsolásra. Adott játékhónap az aktuális hónap első naptári napjának 00 óra 00 perctől az
aktuális hónap utolsó napjának 23 óra 59 percig tart, kivéve az októberi játékhónapot, amely
október 16. napján kezdődik.
A havi nyeremények sorsolása a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program
segítségével (gépi sorsolás) történik, közjegyző jelenlétében az adott játékhónapot követő
harmadik munkanapon 14.00 órakor, a Lebonyolító székhelyén: 1016 Budapest, Hegyalja út 713. A sorsolás nem nyilvános.
A sorsolások pontos időpontja:
2017. november 6. 14:00
2017. december 6. 14:00
2018. január 4. 14:00
A havi nyereményt a Játékszabályzat III. számú melléklete definiálja. Egy Játékos a havi
nyereményből csak egyet nyerhet a Játék során.
5.2.2. A Szervezők a Játék során heti rendszerességgel, hetente 5 db (összesen a Játék
tartama alatt 55 db) heti nyereményt sorsolnak ki a PICK Téliszalámi terméket vásárló
Játékosok között. A promócióban részt vevő PICK Téliszalámi termékek listáját az I. számú
melléklet tartalmazza.
Minden játékhetet követően az adott játékhéten PICK Téliszalámi vásárlást igazoló és
feltöltött érvényes Pályázatok között 5 db heti nyeremény kerül kisorsolásra. Adott játékhét
hétfő 00 óra 00 perctől vasárnap 23 óra 59 percig tart.
A heti nyeremények sorsolása a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program
segítségével (gépi sorsolás) történik az adott hetet követő első munkanapon 14.00 órakor, a
Lebonyolító székhelyén: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. A sorsolás nem nyilvános.
A PICK Téliszalámi vásárláshoz kötött heti nyereményeket a Játékszabályzat IV. számú
melléklete definiálja. A Játékos a heti nyereményből csak egyet nyerhet a Játék során.
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5.2.3. A Szervező a Játék során nyerőidőpontok alapján napi nyerteseket hirdet, minden nap 6
db (összesen a Játék tartama alatt 462 db) napi nyeremény kerül kiosztásra.
A Szervezők még a Játék megkezdése előtt, elektronikus sorsoló program segítségével
határozzák meg a napi nyereményekhez tartozó véletlenszerűen kiválasztott nyerő
időpontokat, minden nap 07 óra 00 perc 00 másodperc és 20 óra 59 perc 59 másodperc
között, másodpercnyi pontossággal, a Játék teljes időtartamára. A nyerőidőpontok mindenki
számára titkosak. A napi nyereményeket azok a Játékosok fogják megnyerni, akik az adott
nyerő időpontban (óra-perc-másodperc) vagy az adott időpont utáni legközelebbi időpontban
töltenek fel érvényes Pályázatot a Honlapra. Amennyiben több Játékos másodpercre azonos
időpontban tölt fel Pályázatot, a Szervezők azt a Játékost tekintik nyertesnek, akinek a
Pályázatát a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel.
A napi nyereményeket a Játékszabályzat II. számú melléklete definiálja. A Játékos a napi
nyereményekből típusonként csak egyet nyerhet a Játék során.
Amennyiben a napi nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból
érvénytelen, a Játékos a Játékból a Pályázatával összefüggő okból kizárásra kerül vagy a napi
nyereményt az 5.4. pontban foglalt időtartamon belül nem veszi át, Szervezők a nyerő időpontokat
követően elsőként beküldött Pályázat beküldőjét választják nyertesnek (Tartaléknyertes). Amennyiben
az adott napi nyeremény Tartaléknyertesének sem lehetséges az adott napi nyeremény kiadása, a
nyereményt a Szervezők másnak nem ajánlják fel, az adott nyeremény tehát nem kerül kiosztásra.
A havi és heti nyeremények esetén amennyiben a nyertes Játékos nem felel meg a Játékszabályban
rögzített bármely feltételnek, kizárásra kerül, helyette pedig az első Tartaléknyertesként
meghatározott Játékos (a továbbiakban: „Tartaléknyertes”) minősül nyertes Játékosnak.
Tartaléknyertesnek a Szervezők által tartott sorsoláskor számítógépes program segítségével sorsolt 3
további Játékos minősül, amennyiben megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek, és akik a
kisorsolás sorrendjében követik egymást. Az elektronikus úton történő sorsolás során egy utasítással a
weboldal adatbázisában tárolt adatokból Szervezők/Lebonyolító véletlenszerűen kiválasztják a
feltételeknek megfelelő Nyerteseket és a Tartaléknyerteseket. A Szervezők a nyeremények átadásáig
kizárhatják a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek.
Szervezők szintén kizárhatják a Játékból azt a nyertes Játékost, aki a Játékszabály 5.4. pontjában
foglaltak értelmében nem elérhető.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a
Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam
program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.
A kizárás a Szervező egyoldalú indokolás nélküli írásba foglalt értesítése alapján az értesítés Szervező
általi megküldése tényével hatályosul és a kizárást a Játékos köteles tudomásul venni.

5.3. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye,
üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal
kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőkön és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például
(de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos
hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó
mindennemű felelősséget kizárnak.

5.4. Nyeremények átvétele
A nyertes Játékosok a nyereményeket az alábbiak szerint vehetik át:
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A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel, illetve a Lebonyolítóval a nyeremény átvétele,
illetve igénybevétele érdekében.
Nyerőidőpontos nyertesség – napi nyeremények - esetén a nyertes Játékos a nyereményről a Pályázat
feltöltése utáni pop-up üzenetben értesül, majd a Szervező e-mail útján is felveszi vele a kapcsolatot a
regisztráció során megadott e-mail címen, a játék során történő havi és heti nyeremény megnyerése
esetén a Szervező a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesíti a Játékos által a
regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail útján, a sorsolást követő legkésőbb 48 órán
belül. A nyertes Játékos az értesítést követő tíz (10) naptári napon belül köteles az adatait
megerősíteni a nyereményértesítőben megküldött módon és megadni magyarországi szállítási címét.
A Lebonyolító a nyertes Játékostól postai úton bekéri a feltöltött Pályázat adatait tartalmazó eredeti
blokkot vagy számlát a nyereményre való tényleges jogosultság igazolása céljából, ezért a blokkokat és
a számlákat a Játékosoknak meg kell őrizniük legalább 2018. január 31-ig. Az eredeti blokk vagy
számla beküldésére a nyertes Játékosnak legfeljebb 10 naptári nap áll rendelkezésére a nyeremény
értesítéstől számítva az alábbi címre: Rewart Kft. 1525 Budapest, Pf.: 135. Jelige: „PICK – A közös
családi pillanatokért” (a postaköltség a Játékost terheli).
A kézbesítésért felelősséget a Szervező és a Lebonyolító nem vállalnak. Ajánljuk, hogy a nyertes
Játékos ajánlott küldeményként továbbítsa a Lebonyolító részére az eredeti blokkot, vagy számlát.
Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy "nem elérhető"-nek minősül, és kizárásra kerül a
Játékból, továbbá a Tartaléknyertes minősül nyertes Játékosnak, amennyiben megfelel a
Játékszabályzatban foglalt feltételeknek és a neki küldött első értesítést követően tíz (10) naptári
napos határidőn belül visszajelzett.
Nyertesség esetén a blokkot, vagy számlát a Szervező megőrzi a vonatkozó törvények értelmében. Így
egy vásárlást igazoló blokkal vagy számlával egy Játékos csak egy promóciós nyereményjátékban tud
nyertesként részt venni.
A vásárlást igazoló eredeti blokk/számla kézhezvételét és ellenőrzését követően a nyertes Játékos
részére a nyereményt a Lebonyolító juttatja el saját költségén futárszolgálattal. A futárszolgálat
munkanapokon 9 és 17 óra között szállítja ki a nyereményeket, ezért a játékosok olyan címet adjanak
meg, ahol ebben az intervallumban át tudják venni a nyereményüket. A nyeremények másra át nem
ruházhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatóak, kereskedelmi forgalomba nem
hozhatóak és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább.
A nyeremények kiszállítás folyamatosan történik a nyereményjáték folyamán. Kivételt jelent ez alól
a Steba 3 az 1 ben szendvicssütő (SG55), valamint a Graef szeletelő (EVO 21), melyek kiszállítása
legkorábban 2017. december közepétől esedékes a Nyertes Játékosok részére.
Szervező és a Lebonyolító rögzítik, hogy 2017. január 31-ét követően a Játékkal, illetve a
nyereményekkel kapcsolatos reklamációt nem áll módjukban elfogadni.
6. A Nyeremények: Nyereménykategória megnevezése, megnyerhető nyeremények és számuk
6.1. Napi nyeremények, nyerő időpontokhoz kötötten:
Naponta összesen 6 db, a Játék teljes időtartama alatt összesen 462 db napi nyeremény kerül
kiosztásra.
A napi nyeremények:
 naponta 2 darab Steba 3 az 1 ben szendvicssütő (SG55)
 naponta 2 darab Steba Raclette grill (RC28)
 naponta 2 darab Steba Kerámia fondü (FO1.2)
A Játékban megnyerhető napi nyeremények részletes leírását jelen Játékszabályzat elválaszthatatlan
részét képező II. számú melléklete tartalmazza.
6.2. PICK Téliszalámi vásárláshoz kötött heti nyeremények:
Heti 5, a Játék teljes időtartama alatt összesen 55 darab Graef szeletelő (EVO 21).
Classified - Confidential

5

A promócióban megnyerhető Téliszalámi vásárláshoz kötött heti nyeremény részletes leírását jelen
Játékszabályzat elválaszthatatlan részét képező IV. számú melléklete tartalmazza.
6.3. Havi nyeremények:
Havonta 3 darab (a Játék teljes időtartama alatt összesen 9 db), a következő termékeket tartalmazó
Sony csomag: 1 darab Sony BRAVIA smart tv - 109 cm képátló (KDL-43WE750) + 1 darab Sony
házimozi rendszer Blu-Ray, 3D, Bluetooth, USB (BDV-E2100) + 1 darab Sony Xperia XZ okostelefon.
A Játékban megnyerhető havi nyeremények részletes leírását jelen Játékszabályzat elválaszthatatlan
részét képező III. számú melléklete tartalmazza.

7.

Kedvezménykupon
7.1.

7.2.
7.3.
7.4.

7.5.

7.6.
7.7.
7.8.

7.9.
7.10.

7.11.

7.12.
7.13.

7.14.

Az ajándék kedvezményre (kedvezménykuponra) való jogosultság feltétele: 1 érvényes Pályázat
feltöltése a Honlapon. A Játékos minden feltöltött érvényes Pályázat után jogosulttá válik a
Szervező partnerei által biztosított legfeljebb 3 darab kedvezménykupon letöltésére.
Játékos szabadon választhat a különböző, Honlapon mindenkor feltüntetett kedvezmények közül.
A kedvezménykuponok egyedi sorszámmal rendelkeznek, és a Honlapon feltüntetett partnernél, a
meghatározott feltételekkel, az ott megadott mértékben nyújtanak kedvezményt.
Egy kedvezménykupon csak egyszer, egy vásárlás alkalmával használható fel. A kedvezménykupon
felhasználására vonatkozó kedvezményes vásárlási feltételek részletei a jelen Játékszabályzatban, a
promóciós weboldal Kedvezménykuponok menüpontja alatt, valamint a kedvezménykuponon
találhatók meg.
A kedvezménykuponok 2017. október 16-tól legfeljebb 2018. január 15-ig, illetve a rendelkezésre
álló készlet erejéig válthatóak be. A kedvezményre jogosító kedvezménykuponok felhasználási
ideje kupononként esetlegesen eltérő lehet, minden kuponon feltüntetésre kerül a pontos
beváltási határidő. A kedvezménykuponok beváltási határidejének lejárta után azokkal
kapcsolatban reklamációt a Szervező és Lebonyolító nem fogad el.
A promóciós ajánlat nem vonható össze semmilyen más kedvezménnyel, akcióval.
A kedvezménykupon nem értékesíthető, készpénzre nem váltható, és más ajánlattal nem vonható
össze.
Az ajánlatok minden esetben a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek, Szervező és
Lebonyolító fenntartja a jogot a kedvezmények korlátozására, megváltoztatására, illetve cseréjére
a promóció időtartama alatt.
A kedvezménykupon kiválasztása után a kedvezmény típusát illetően változtatásra nincs lehetőség.
A kedvezménykupon kiválasztásának, letöltésének és nyomtatásának végső határideje: 2017.
december 31-én 23 óra 59 perc 59 mp. Az a Játékos, aki a megadott határidőig nem nyomtatja ki
kedvezménykuponját a Játékszabályzatnak megfelelően, elveszti jogosultságát az ajándék
kedvezményre vonatkozóan. 2018. január 1-től a promóciós oldal kuponnyomtatási aloldalai már
nem állnak rendelkezésre.
Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden illetéktelen (az ajándék
kedvezményre nem jogosult) személy által beküldött igényt. Ajándék kedvezményre csak a
Játékszabályzat rendelkezései szerint regisztráló és az ott megadott feltételek szerint Pályázatot
feltöltő személyek válhatnak jogosulttá.
Szervező és Lebonyolító nem felelősek a kedvezménykuponok helytelen felhasználásáért, a
minőséggel és elérhetőséggel kapcsolatos elégedetlenségekért.
Az ajándék kedvezmény igénybevételével kapcsolatos kérdések esetén a Lebonyolító
ügyfélszolgálata
ad
felvilágosítást
a
Játék
teljes
időtartama
alatt
az
ugyfelszolgalat@pickgondoskodas.hu e-mail címen vagy az éjjel-nappal hívható 06 (1) 267-48-48
telefonszámon.
A Szervező, valamint a Lebonyolítók nem felelősek az Ajándék kedvezmény kuponok
felhasználásáért, és ebben a körben különösen nem felelősek a kedvezményeket nyújtó
szolgáltatóknál (a továbbiakban: Szolgáltatók) igénybe vett szolgáltatások feltételeiért, ideértve az
esetleges mennyiségi és minőségi kifogásokat is, továbbá a szolgáltatások igénybevétele kapcsán
kialakuló esetleges betegségekért vagy balesetekért.
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7.15. A Szervező, valamint a Lebonyolítók nem vállalnak felelősséget a Szolgáltatók személyzetéért és
vezetőségéért, valamint az általuk kibocsátott információkért, sem panaszt, sem követelést nem
fogadnak el a Szolgáltatókkal kapcsolatos elégedetlenség vagy vita esetén. Nem vállalnak továbbá
felelősséget a személyes veszteségekért, beleértve, de nem kizárólagosan, az anyagi veszteséget,
amely saját, vagy a valamely más látogató, avagy a Szolgáltató hibájából következett be.
7.16. Az ajándék kedvezménykuponok a program időtartama alatt változhatnak, cserélődhetnek.
8.

Információ a Játékról
A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a boltokban elhelyezett szóróanyagokon, a
promóciós matricával ellátott termékeken, az ugyfelszolgalat@pickgondoskodas.hu e-mail címen,
valamint a www.pickgondoskodas.hu internetes oldalon. A Játék hivatalos Játékszabályzata a
www.pickgondoskodas.hu internetes oldalon jelenik meg. A nyereményekkel kapcsolatos kérdések
esetén keresse a Játék lebonyolításával megbízott Rewart Kft. ügyfélszolgálatát a promóció teljes
időtartama alatt az ugyfelszolgalat@pickgondoskodas.hu e-mail címen vagy a 06 (1) 267-48-48 éjjelnappal hívható telefonszámon.

9. Személyi jövedelemadó
A nyereményeket SZJA és egyéb járulék nem terheli. Ugyanakkor a Szervező vállalja, hogy amennyiben
felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a Szervező a nyertes Játékosok nevében kifizeti
a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel
kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulékot. Az ezeken felül esetlegesen
felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség (pl. a nyereményátvétel helyére
történő utazás költségei) a nyertest terheli.
10 . Vegyes rendelkezések
10.1 A Szervező és a Lebonyolító, illetve annak bármely leányvállalata tulajdonosai, vezető
tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a
felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes Játékos ilyen
igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával szemben érvényesítheti, akit a
Szervező a nyeremény átadásakor a nyertes Játékos számára megjelöl.
10.2 A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb
nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt oszt ki, amennyi a jelen Játékszabály 6. pontjában
szerepel.
10.3 A promóciós matricák és egyéb anyagok nyomtatási hibáiért a Szervező, illetve a Lebonyolító és
azok leányvállalatai, valamint a Játékban résztvevő üzletek tulajdonosai, vezető tisztviselői és
alkalmazottai kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok
kifejezett rendelkezéssel tiltják.
10.4 A promóciós termék vásárlását igazoló blokkok/számlák hamisítás esetén érvénytelenek és nem
vehetnek részt a Játékban, beleértve a promóciós termék vásárlását igazoló blokkok/számlák
felületének bárminemű manipulációját. A Játékban résztvevő blokkok és a rajtuk levő egyedi, AP
kódok/számlaszámok/számla azonosítók érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén
a Szervező döntése az irányadó.
10.5 A Játékosok és a Honlapon regisztrálók a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy:
a) A Szervező, illetve a Lebonyolító a Játékosok és a Honlapon regisztrálók személyes adatait és
személyes jellegű információit (azonosító adatok; elérhetőségek stb.) díjmentesen nyilvántartásba
vegye és a jelen Játék lebonyolítása és dokumentálása, a nyeremények eljuttatása, a Játékhoz
kapcsolódó egyéb feladatok elvégzése céljából díjmentesen felhasználja a Játék Adatkezelési
Szabályzatában írtak szerint.
b) a Szervező a nyereményeket nyilvános program keretében is átadhassa, a nyertes Játékosokról kép, hang-, illetve videofelvételt készíthessen, továbbá publikálhassa vagy ismertethesse a nyertes
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Játékosok nevét, lakóhelyét (kizárólag a település megjelölésével) és adott esetben fotóját, illetve a
róla készült felvételt a Honlapon, tömegtájékoztatási- és közösségi médiákban és egyéb promóciós és
reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Ennek megfelelően a nyertesek a Játékban
való részvételükkel hozzájárulnak nevük és fényképük nyilvánosságra hozatalához, valamint ahhoz,
hogy a róluk készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező és annak bármely
leányvállalata díjmentesen felhasználja. Felkérés esetén vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak
média interjú céljából.
c) A Szervező kérésére a nyertes Játékosoknak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük.

10.7 A nyereményeket azok a részvételre jogosult személyek vehetik át, akik olyan eredeti promóciós
termék vásárlását igazoló Pályázatot töltöttek fel a Honlapon, melyet a rendszer azonosított és
elfogadott, majd a nyertesség tényéről üzenetet küldött.
10.8 A Regisztráció, illetve a Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy
nem valós adat feltüntetése stb.) sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem
vállal, és ennek bekövetkezésekor nem köteles a nyeremények átadására.
10.9 A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a
nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával
szemben érvényesítheti.
10.10 A Játékosok a Regisztrációkor megadott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok
esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de
nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró
Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.
10.11 Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem
felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek. Szervező a nem valós adatokat megadó
résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.
10.12 A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Honlapot, illetve az azokat
működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a Honlapot, 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.
10.13 Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Honlap 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.
10.14 A Játékosok a részvétellel automatikusan elfogadják a jelen hivatalos Játékszabályt, amely
megtalálható a www.pickgondoskodas.hu honlapon.
10.15 A nyeremények készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók, és másra át nem
ruházhatók.
10.16 A jelen Játékra és Játékszabályzatra a magyar jog irányadó.
10.17 Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályt indokolt esetben bármikor
megváltoztathassa.
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10.18 A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal
kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól, illetve a kivizsgálás
időtartamára felfüggeszthesse a Játékos részvételét és a nyereményének az átadását.

Kelt, 2017. október 16.
Utoljára módosítva: 2017.11.08
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I.

számú melléklet - A promócióban részt vevő termékek listája

PICK Téliszalámi 250g
PICK Báthory csemege szalámi körcímkés
PICK Báthory csemege szalámi szeletelt védőgázas 70g
PICK Báthory csemege szalámi védőgázas 600g
PICK Báthory paprikás szalámi körcímkés
PICK Báthory paprikás szalámi szeletelt védőgázas 70g
PICK Báthory paprikás szalámi védőgázas 600g
PICK Góliát szalámi vákuumfóliás 1400g
PICK Góliát paprikás szalámi vákuumfóliás 1400g
PICK Chilis szalámi
PICK Csemege szalámi szeletelt vákuumfóliás 70g
PICK Diákcsemege körcímkés.
PICK Diákcsemege szeletelt védőgázas 70g
PICK Diákcsemege védőgázas 440g
PICK Fokhagymás szalámi
PICK Mangalica csemege szalámi midi
PICK Mangalica pároskolbász védőgázas 200g
PICK Körtálcás Téliszalámi szeletelt védőgázas 70g
PICK Téliszalámi diszdobozban 380g
PICK Téliszalámi szeletelt vákuumfóliás 70g
PICK Téliszalámi normál
PICK Téliszalámi turista
PICK Téliszalámi midi
PICK Téliszalámi díszdobozban 400g
PICK Téli+Rákóczi szalámi díszdobozban 400g
PICK Téliszalámi díszdobozban 800g
PICK Téliszalámi 225g
PICK Téliszalámi turista
PICK Uzsonna szelet vákuumcsomagolt
PICK Míves csípős pároskolbász körcímkés.
PICK Míves csípős pároskolbász védőgázas 200g
PICK Míves parasztkolbász körcímkés
PICK Míves parasztkolbász szeletelt védőgázas 70g
PICK Míves parasztkolbász védőgázas 400g
PICK Snack csemege kolbász védőgázas 100g
PICK Snack csípős kolbász védőgázas 100g
PICK Rákóczi csípős szalámi midi
PICK Rákóczi paprikás szalámi turista
PICK Rákóczi paprikás szalámi szeletelt védőgázas 70g
PICK Rákóczi paprikás szalámi midi
PICK Rákóczi szalámi turista
PICK Rákóczi szalámi midi
PICK Rákóczi szalámi szeletelt védőgázas 70g
PICK Míves paprikás pároskolbász körcímkés
PICK Mangalica füstölt májas
PICK Kenőmájas 150g
PICK Békebeli füstölt hátsó csülök vákuumfóliás
PICK Étkezési sertészsír (tálcás) 500g
PICK Mangalica sertészsír (tálcás) 500 g
PICK Borjú párizsi szeletelt védőgázas 100g
PICK Sertés párizsi 400g
PICK Nosztalgia párizsi 400g
PICK Roppanós virsli védőgázas 275g

PICK Sertéspárizsi szeletelt védőgázas 100g
PICK Nosztalgia párizsi szeletelt védőgázas 100g
PICK Mangalica virsli védőgázas 275g
PICK Virsli vákuumfóliás 180g
PICK Frankfurter vákuumfóliás 180g
PICK Tavaszi felvágott szeletelt vákuumfóliás 150 g
PICK műbeles virsli vákuumfóliás 500g
PICK Csemege debreceni vákuumfóliás 315 g
PICK Csípős debreceni vákuumfóliás 315 g
PICK Borjúmájas 150g
PICK Majorannás májas 150g
PICK Snidlinges májas 700g
PICK műbeles virsli vákuumfóliás 1kg
PICK Mangalica füstölt csemege szalonna vákuumfóliás
PICK Békebeli füstölt kötözött sonka vákuumfóliás
PICK Békebeli füstölt tarja vákuumfóliás
PICK Békebeli füstölt lapocka vákuumfóliás
PICK Békebeli füstölt frikandó sonka vákuumfóliás
PICK Békebeli füstölt dió vákuumfóliás
PICK Füstölt ízű párizsi szeletelt védőgázas 100g
PICK Virsli tartós bélben
PICK Füst ízesítésű párizsi 400g
PICK Csemege debreceni kolbász védőgázas
PICK Kenőmájas
PICK Viaszos majorannás májas
PICK Viaszos borjúmájas
PICK Szegedi lecsókolbász védőgázas
PICK Szögedi sonkás szelet
PICK Rákóczi füstölt-főtt sonka
PICK Békebeli füstölt parasztsonka vákuumfóliás
PICK Sertés párizsi
PICK Nosztalgia párizsi
PICK Borjú párizsi
PICK Chilis-zöldfűszeres párizsi
PICK Fokhagymás rúd
PICK Olasz felvágott
PICK Zala felvágott
PICK Csabai felvágott
PICK Vadász felvágott
PICK Tavaszi felvágott
PICK Löncs
PICK Baconos sajtos rolád
PICK Bécsi felvágott
PICK Mangalica párizsi
PICK Rákóczi füstölt-főtt sonka szeletelt vákuumfóliás 100g
PICK Füst ízesítésű párizsi
PICK Sülthagymás májas 150g
PICK Sülthagymás májas
PICK Füstölt virsli műbélben vákuumfóliás 500g
PICK Borjú párizsi 400g
PICK Szalámis párizsi
PICK Chilis-zöldfűszeres párizsi 400g
PICK Chilis-zöldfűszeres párizsi szeletelt védőgázas 100g
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PICK Sajtos-snidliges párizsi
PICK Pickstick Snack csemege kolbász védőgázas 60g
PICK Pickstick Snack csípős kolbász védőgázas 60g
PICK Füstölt virsli műbélben

PICK Bécsi virsli
PICK füstölt-főtt császárszalonna csík 200g
PICK Chilis májas 150g
PICK Chilis májas
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II.

számú melléklet – Napi nyeremények, nyerőidőponthoz kötötten

STEBA SG55 3 az 1 ben szendvicssütő







Szendvics-, gofri- és grillsütő
Cserélhető tapadásmentes
kivehető sütőlapok
3 in 1 készülék
Tökéletes hő elosztás
Beépített termosztát

STEBA RC 28 raclette sütő







8 serpenyős, nagy felületű raclette
Akár egy 8 tagú társaság körbeülheti, grillezhetnek rajta, illetve a raclette serpenyőben
megolvasztható a raclette alapanyag.
Sima és bordás sütőfelülettel rendelkezik, mely tapadásmentes bevonata által könnyen
kezelhető.
Maximálisan jó hőeloszlású, mert a fűtőszálak duplán körbeívelik a sütőfelületet.
Teljesítménye 1400 W.
Mérete: 14,5 cm, 45x 30 cm sütőfelülettel

STEBA FO 1.2 kerámia fondü








Egy örömteli baráti vagy családi beszélgetés kelléke, amikor is beszélgetés közben húst,
sajtot, vagy akár csokit is fondüzhettek.
Az ízletes finom falatokat kedvetek szerint állíthatjátok össze, alig igényel előkészületet, s egy
pompás vacsora kerekedhet belőle.
A fondü tál valódi kerámia, mely még mosogatógépben is mosható.
Mérete: 21 cm átmérő, 8 cm magas.
Termosztáton állítható a fondüzési hőfok.
Max 8 személy részére tervezve, 8 db színes fondü villával
Teljesítménye 1500 W
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III.

számú melléklet – Havi nyeremények

Sony KDL-43WE750B LED Smart TV
Nézz lenyűgözően részletes Full HD képeket X-Reality™ PRO felbontásnöveléssel és TRILUMINOS™
kijelzővel KDL-43WE750
Full HD TV X-Reality™ PRO funkcióval, YouTube™-gombbal, TRILUMINOS™ kijelzővel és X-Protection
PRO funkcióval.
108 cm / 43" Motionflow XR 400 Hz
TRILUMINOS kijelző széles színskálával
Támogatja a nagy dinamikatartományú (HDR) videókat
Azonnali hozzáférés a YouTube-hoz és a Wi-Fi-hez
Méretek és tömeg











Képernyőméret (hüvelyk, átlósan mérve): 43" (42,5")
Képernyőméret (cm, átlósan mérve): 108,0 cm
TV mérete asztali állvány nélkül (Sz x Ma x Mé): kb. 96,4 x 57,1 x 7,0 cm
TV mérete asztali állvánnyal (Sz x Ma x Mé): kb. 96,4 x 61,9 x 23,6 cm
Csomagolókarton mérete (Sz x Ma x Mé): kb. 106,0 x 66,4 x 15,6 cm
Az állvány szélessége: kb. 62,0 cm
VESA® döntésállító furat (Sz x Ma): 10,0x20,0 cm
TV tömege állvány nélkül: kb. 9,1 kg
TV tömege állvánnyal: kb. 9,7 kg
Csomagolókarton tömege (bruttó): Kb. 14 kg

Csatlakoztathatóság













Szabványos Wi-Fi® rendszer: Wi-Fi tanúsítvány 802.11b/g/n
Ethernet-bemenetek: 1 (hátsó)
Okostelefon-csatlakoztatási lehetőség: Képernyőtükrözés (Miracast™), Photo Sharing Plus
RF (földfelszíni/kábel) csatlakozóbemenet(ek): 1 (oldalsó)
SCART: Smartlink nélkül :1 (hátul)
HDMI-bemenetek összesen: 2 (2 oldalsó)
HDCP1.4
HDMI-CEC
HDMI Audio Return Channel (ARC)
Digitális hangkimenet(ek): 1 (oldalt hibrid fejhallgató-, audio- és mélynyomókimenet digitális
audiokimenettel)
Hang-/fejhallgató-kimenet(ek): 1 (oldalt/hibrid fejhallgató-, audio- és mélynyomókimenettel)
USB-portok: 2 (oldalt/halmozás)
Classified - Confidential
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USB HDD felvétel (Olaszország kivételével)
USB meghajtóformátum-támogatás: FAT16/FAT32/NTFS

Kép (panel)





Képernyő típusa: LCD
Megjelenítési felbontás (V x F, képpont): 1920x1080
Háttérvilágítás típusa: Edge LED
Háttérvilágítás-tompítás típusa: Képkocka-sötétítés

Kép (feldolgozás)









HDR (nagy dinamikatartományú kép) kompatibilitás
Tisztaságjavítás: X-Reality™ PRO
Színjavítás: TRILUMINOS™ kijelző, Live Colour™ technológia
Dinamikus kontrasztjavítás
Mozgásjavítás (natív Hz): Motionflow™ XR 400Hz (natív 50 Hz)
Videojel-támogatás: 1080p (30,50,60 Hz), 1080/24p, 1080i (50,60 Hz), 720p (30,50,60 Hz),
720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i
Képmódok: Élénk, Normál, Egyéni, Mozi, Sport, Fotó-élénk, Fotó-normál, Fotó-egyéni, Játék,
Grafika, HDR játék, HDR mozi
HEVC-támogatás (akár 1920x1080/60p 10 bit)

Hang (hangsugárzó és erősítő)



Kimenő audio teljesítmény: 5 W + 5 W
Hangsugárzó típusa: Nyitott hangsugárzó

Hang (feldolgozás)







Dolby hangformátum támogatása: Dolby™ Digital, Dolby™ Digital Plus, Dolby™ Pulse
DTS hangformátum támogatása: DTS Digitális surround hangzás
FM-rádió (csak RU és UA)
Hangfeldolgozás: ClearAudio+
Szimulált surround hangzás: S-Force Front technológia
Hangmódok: Normál, Zene, Mozi, Sport

Szoftver




Operációs rendszer: Linux
Elektronikus műsorkalauz (EPG)
Internetböngésző: Opera (országtól függ)
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Alkalmazásáruház (Opera Store)
Be/Ki időzítő
Elalvási időzítő
Teletext
Felirat (analóg/digitális): (Analóg)-, (Digitális) Felirat

Fogyasztás és energiamegtakarítás













Képernyőméret (cm, átlósan mérve): 108,0 cm
Képernyőméret (hüvelyk, átlósan mérve): 43" (42,5")
Teljesítményfelvétel (üzemi): Névleges teljesítmény: 75 W / standard: 51 W
ÉVES ENERGIAFOGYASZTÁS*: 74 kWh/év
Teljesítményfelvétel (készenléti): 0,50 W
Teljesítményfelvétel (hálózati készenléti mód) – csatlakozók: 3,00 W (Wi-Fi) / 3,00 W (LAN)
Maximális fényerőarány az EU-ban: 74%
Ólmot tartalmaz
Higanytartalom (mg): 0,0
Feszültségkövetelmények (feszültség/frekvencia): AC 220–240 V, 50 Hz, DC 19,5 V
Energiatakarékos mód / Háttérvilágítás ki mód
Dinamikus háttérvilágítás-vezérlés

Kialakítás



Keret színe: Fekete
Állvány megjelenése: Ezüstszínű U-állvány

Beépített tuner









Tunerek száma (földfelszíni/kábel): 1 (digitális/analóg)
TV-rendszer (analóg): B/G, D/K, I
Tuner csatornalefedése (analóg): 45,25–863,25 MHz (a kiválasztott országtól függően)
TV-rendszer (digitális földfelszíni): DVB-T
Tuner csatornalefedése (digitális földfelszíni): VHF/UHF (a kiválasztott országtól függően)
TV-rendszer (digitális kábel): DVB-C
Tuner csatornalefedése (digitális kábel): VHF/UHF/kábel (a kiválasztott országtól függően)
CI+

Tartozékok




Külön beszerezhető tartozékok: Fali konzol (SU-WL450 (Korlátozottan hozzáférhető
csatlakozó)) A kiválasztott országtól függően
A CSATLAKOZÓK CSAK A FALRA SZERELÉS ELŐTT HOZZÁFÉRHETŐK: TUNER, ETHERNET, SCART
A CSATLAKOZÓK A FALRA SZERELÉS ELŐTT ÉS UTÁN IS HOZZÁFÉRHETŐK: USB1-2, HDMI1-2,
AUDIO/FEJHALLGATÓ-KIMENET, DIGITÁLIS AUDIOKIMENET, CI+
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A CSATLAKOZÓK A FALRA SZERELÉS ELŐTT ÉS UTÁN IS HOZZÁFÉRHETŐK: USB1-2, HDMI1-2,
AUDIO/FEJHALLGATÓ-KIMENET, DIGITÁLIS AUDIOKIMENET, CI+
A CSATLAKOZÓK CSAK A FALRA SZERELÉS ELŐTT HOZZÁFÉRHETŐK: TUNER
FALI TARTÓ HASZNÁLATA ESETÉN NEM HOZZÁFÉRHETŐ CSATLAKOZÓK: ETHERNET, SCART

Sony BDV-E2100 3D Blu-ray™ házimozi-rendszer
Surround mozihangzás és egyszerű csatlakoztathatóság BDV-E2100
Full HD 3D, Triluminos Colour, 4 szatellit-hangsugárzó, mélysugárzó, 1000 W teljesítmény, NFC,
Bluetooth® és Wi-Fi®
800 W teljesítmény, 5.1 surround hangzás a nagyszerű házimozi élményért
Négy kompakt hangsugárzó és mélysugárzó
NFC egyérintéses megosztás és távvezérlés
Erőteljes hangzás:
A filmes hanghatásoktól a stadionban rendezett rockkoncertig minden hanghoz erőteljes hangélmény
társul az 5.1 csatornás térhatású hangzásnak köszönhetően.
Egyérintéses zenehallgatás funkció az azonnali zenelejátszás érdekében:
Az NFC (Near Field Communication, rövid hatótávolságú kommunikáció) technológiának
köszönhetően nincs többé szükség vezetékes kapcsolatra és bonyolult beállítási folyamatra.
Egyszerűen érintsd NFC-kompatibilis okostelefonodat vagy egyéb eszközödet* a készüléken található
„N” jelhez, és indítsd el zenéidet. Nincs NFC? Nem gond! A Bluetooth® beállítások a készülékek
manuális párosítását is lehetővé teszik.
Vezeték nélküli zenelejátszás Bluetooth® adatátvitellel:
Ha okostelefonod Bluetooth® kapcsolatra képes, akkor párosítsd a házimozi-rendszerrel kedvenc
zenéiidnek átviteléhez.
















Főegység mérete (Sz x Ma x Mé): 430 x 50,5 x 296 mm
Főegység súlya: 2,7 kg
Első hangsug. mérete (Sz x Ma x Mé): 95 x 189 x 80 mm
Első hangsugárzó tömege: 0,49, 0,50, 0,54, 3,8
Center hangsug. mér. (Sz x Ma x Mé): 225 x 84 x 75 mm
Térhat. hangsug. méretek (Sz x Ma x Mé): 95 x 189 x 80 mm
Mélysugárzó mérete (Sz x Ma x Mé): 220 x 305 x 255
Ideális forma: 5,1
Kimenő teljesítmény: 1000 W
Bluetooth®
NFC
All Front Sound
Audio Return Channel
Xross Media Bar (XMB)
S-Master digitális erősítő: 24 bit
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Hangsugárzó-rendszer: Egyutas
Sáv (FM / AM): FM
Beprogramozott állomás (FM/AM): 20 (FM)
Automatikus állomáskeresés
RDS (PS/PTY/EON)
AV Sync
Egyszerű telepítés (gyors beállít.)
Képernyővédő
Autom. kikapcs. (autom. készenlét)
Blu-Ray 3D™
Blu-ray Disc™
DVD
SA-CD (SA-CD / CD): (csak CD rész)
USB fájlrendszer (FAT32, NTFS)
Külső merevlemez (olvasás)
TRILUMINOS color
Bonus View
BD-Live
Videolejátszás: XVID HD 1080, WMV9, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 AVC, AVCHD
Zenelejátszás: MP3, MPEG-2 AUDIÓ, AAC, WMA9 SZABVÁNY, LPCM, DTS®
Fotólejátszás: JPEG (.JPG, .JPEG), GIF (.GIF), PNG (.PNG)
LPCM (2 cs. / 5.1 cs. / 7.1 cs.)
Dolby® Digital
Dolby® Digital Plus
DTS®
DTS96/24
DTS-ES Matrix6.1
DTS-ES Discrete6.1
Dolby® True HD
DTS-HD™ HR
DTS-HD™
DTS-HD™ LBR
2 csatornás sztereó
Dolby® Prologic®
DTS Neo:6™ (Zene / Mozi)
Automatikus mód
Digitális zenejavító
Mozi üzemmód
Zene mód
Labdarúgás mód
Éjszakai üzemmód
Beépített Wi-Fi®
IP tartalom zajcsökkentés
TV Side View távvezérlés (Axis, iOS, Android)
Entertainment Database Browser (Gracenote)
Webböngésző
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Házibuli üzemmód
Bemeneti és kimeneti csatlakozók: USB-billentyűzet, HDMI® BE/KI (0/1), USB BEMENET (1
elülső), OPTIKAI AUDIOBEMENET (1), ANALÓG AUDIOBEMENET: PIN JACK (1), ETHERNET
CSATLAKOZÁS (1)
Teljesítményfelvétel (készenléti mód): 0,4W
Teljesítményfelvétel (hálózati készenléti mód) – csatlakozók: 1,2 W (Ethernet) / 1,2 W (WiFi®) / 1,2 W (minden kivezetés és hálózat csatlakoztatva)
Bekapcsolt készenléti mód: 20 perc után
Bekapcsolt hálózati készenléti mód – csatlakozók: 20 perc eltelte után (Ethernet, Wi-Fi®)
Vezeték nélküli hálózat(ok) be-/kikapcsológomb: Módosítsd a vezeték nélküli hálózati
beállításokat a „Felhasználói menü”-ben (Hálózati beállítások --Internet-beállítások -Vezetékes beállítás/Vezeték nélküli beállítás (beépített).

Sony Xperia XZ Mineral Black
Memória és tárhely




3 GB RAM
32 GB-os eMMC (egy SIM kártya)*
Legfeljebb 256 GB-os microSD™ kártya

SIM-kezelés




Egy SIM kártya
Két SIM kártya
Nano SIM

Operációs rendszer: Google Android™ M
Processzor (CPU): Qualcomm® Snapdragon™ 820, 64 bites processzor
Akkumulátor






2900 mAh
Qnovo Adaptive Charging
Battery Care
STAMINA üzemmód
Gyors töltés

Durability



IP65/IP68**
Corning® Gorilla® Glass

Súly: 161 g
Méretek: 146 x 72 x 8,1 mm
Szín
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Mélykék
Ásványfekete
Platina

Kijelző





5,2"-es, 1080p felbontású Full HD kijelző
TRILUMINOS™ mobilkijelző
X-Reality™ mobil képfeldolgozó motor
Dinamikus kontrasztjavítás

Elsődleges kamera













23 megapixel
Háromszoros képérzékelő technológia
Prediktív hibrid autofókusz
Gyors felvétel
Fényképezés gyenge fényviszonyok között: akár ISO 12800
1/2,3”-es Exmor RS™ mobil képérzékelő
A Sony díjnyertes, 24 mm-es széles látószögű G Lens objektívje
5-szörös Clear Image Zoom
BIONZ™ mobil képfeldolgozó motor
SteadyShot™ Intelligens aktív móddal (öttengelyes stabilizálás)
4K felbontású videofelvétel
HDR fénykép

Előlapi kamera





13 megapixel
1/3,06”-es Exmor RS™ mobil képérzékelő
Fényképezés gyenge fényviszonyok között: akár ISO 6400
22 mm-es, széles látószögű F2.0 objektív

Hálózatok




GSM GPRS/EDGE (2G)
UMTS HSPA+ (3G)
LTE (4G) 9. kateg.

Kapcsolódás







A-GNSS (GPS + GLONASS)***
WiFi Miracast
Bluetooth® 4.2 vezeték nélküli technológia
DLNA Certified®
Google Cast
NFC

Ujjlenyomat-érzékelő: Gyors és biztonságos feloldás
Hang
Classified - Confidential

19









Nagy felbontású hangzás (LPCM, FLAC, ALAC, DSD)
DSEE HX
LDAC
Digitális zajszűrés
Clear Audio+
S-Force elülső térhatás
Sztereó felvétel

Szórakozás: PS4™ Remote Play
Alkalmazások










Zene
Album
Videó
Filmkészítő
Spotify
Hírek
Újdonságok
Fénykép hanggal
Kiterjesztett valóság

Főbb tartozékok






Stílusos érintőtok SCTF10
Stílusos tok és állvány SCSF10
Gyorstöltő UCH12W
USB Type-C töltődokk DK60
Hi-Res Audio hangzást biztosító headset (MDR-NC750)

Nyilatkozatok:
* A memória mintegy 12 GB firmware-t tartalmaz, valamint 20 GB „belső tárhelyet” zene, képek,
filmek, letöltött alkalmazások és azok adatai számára.
**Az Xperia XZ por- és vízálló készülék, így nem kell aggódnod, ha megázol, vagy ha a
szennyeződéseket a csap alatt szeretnéd lemosni a készülékről, de ne feledd: minden csatlakozónak
és fedélnek csukva kell lennie. Nem szabad a készüléket teljesen víz alá meríteni; nem szabad, hogy a
készülék tengervízzel, sós vízzel, klóros vízzel vagy más folyadékkal, például italokkal érintkezésbe
kerüljön. A készülék nem rendeltetésszerű használata esetén a jótállás érvényét veszti. A készülék az
IP65/68 behatolásvédelmi besorolás szerinti teszten esett át. További információ:
www.sonymobile.com/waterresistant. Ne feledd, hogy az Xperia XZ zárófedél nélküli USB-porttal
rendelkezik a csatlakoztatáshoz és a töltéshez. A töltéskor az USB-portnak tökéletesen száraznak kell
lennie.
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IV.

számú melléklet – Téliszalámi vásárláshoz kötött heti nyeremény

GRAEF EVO E 21 SZELETELŐ
Kezdd a napot egy kiadós reggelivel és élvezd az alapanyagok frissességét a GRAEF EVO 21-es
szeletelővel! Az EVO 21 alap modell a GRAEF újgenerációs szeletelői közül. Egyesül benne a vonzó
dizájn, a legjobb eredmény, a könnyű használat, a biztonság és a hatékonyság - minden egyes
szeletnél. Válaszd az EVO 21-es szeletelőt, ha masszív, megbízható és minőségi szeletelőt szeretnél
venni a legjobb áron.
EVO 21 - sima késsel, üvegtalppal











kompakt,
energiatakarékos,
erős,
egyedi kialakítás,
üveg alaplemez,
csúszásmentes láb,
túlterhelés elleni védelem,
rozsdamentes acél penge, mely ideális a hajszálvékony szeletekhez,
biztonságos működés,
első osztályú ár-érték arány.

Energiatakarékos
A Németországban készülő kiváló ár-érték arányú EVO szeletelő zajmentes, karbantartást nem
igénylő, energiatakarékos, 170 wattos egyenáramú motor hajtja. A motor mindig alkalmazkodik a
felvágandó étel keménységéhez.
Kompakt
Az EVO szeletelő mérete rendkívül kompakt, így a lehető legkevesebb helyet foglalja a konyhában. Kis
méretével egy időben a maximális vágási teljesítményt nyújtja.
Kétféle működési mód
Az összes EVO szeletelő használható manuális és folyamatos működési módban is. Folyamatos
módban, ha elfelejted kikapcsolni a gépet, öt perc elteltével automatikusan leáll a kés forgása.
Manuális: a manuális működésmódhoz a szeletelő két gombját egyszerre kell nyomva tartani.
Folyamatos: a folyamatos működésmód aktiválásához a szeletelő egyik gombját kétszer, a másikat
egyszer kell megnyomni.
Precíz szeletvastagság
A szeletek vastagsága 0-20 mm között precízen beállítható a fokozatmentesen működő tekerőgomb
segítségével. Te döntsd el, hogy milyen vékony vagy éppen vastag szeleteket szeretnél.
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Biztonságos használat
A GRAEF elsődleges szempontként kezeli a biztonság kérdését. A beépített gyermekzár és a
túlterhelés elleni védelem segíti az EVO készülékek biztonságos működését.
Anyaga
Az EVO 21-es szeletelőt műanyag ház borítja, a szeletelőben található kés rozsdamentes acélból
készült, sima fogazású. A kést műanyag késtakaró lemez borítja. A szeletelő acélpengéjének átmérője
170 mm.
Tartozékok
A szeletelő tartozéka a 220 mm-es műanyag burkolatú hordozó kocsi, melynek segítségével a
szeletelni kívánt élelmiszer könnyen és kényelmesen mozgatható. Az EVO szeletelők részét alkotja
még az alumínium toló sín és ütközőfal is, melyek a hordozó kocsi mozgását segítik elő.
Élező, fogazott kés, és műanyag vagy fém tálca vásárolható hozzá.
Kés









Sima élű körkés GRAEF EVO szeletelőkhöz
Kés anyaga: Rozsdamentes acél Kés átmérő: 170 mm
Szárított sonkához
Zöldséghez és Gyümölcshöz
Felvágotthoz
Kemény héjú kenyérhez
Puha kenyérhez
Sajthoz







Szín: Szürke
Méretek: 343 × 237 × 252 mm
A készülék súlya: 4.1 kg
Doboz tartalma: Szeletelőgép, árutámasztó, műanyag tálca, 1 db kés
Anyaghasználat: Műanyag burkolat és hordozó kocsi, alumínium toló sín és ütközőfal,
műanyag késtakaró lemez, valamint rozsdamentes acélkés. Üveglapra szerelve.
Teljesítmény: 170 W
Termékcsalád: GRAEF EVO szeletelők
Vágási teljesítmény: 45 W
Fokozatmentesen állítható szeletvastagság: 0-20 mm
Működésmód: Folyamatos, Manuális
Automatikus kikapcsolás: Automata kikapcsolás 5 perc elteltével
Motor: Karbantartásmentes, rendkívül csendes, energiatakarékos, 170 wattos egyenáramú
motor
Gyermekzár
Befogható étel szélessége és magassága: 225 x 145 mm
Sima élű körkés
Nagy nyomatékú motor
Nagy hordozó kocsi
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Műanyag késfedőlap
Nagyon csendes működés
Precíz, fokozatmentes szeletvastagság állítás
Könnyen tisztítható
Kiváló ár/teljesítmény arány
Ujjvédővel ellátott toló sín
Túlterhelés elleni védelem
Kis helyigényű/helytakarékos
Élezhető kés
Egy mozdulattal kivehető körkés
Kábeltartó rekesz
Hajszálvékony szeletelés
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V.

számú melléklet – Kedvezményes ajánlatok



Zsomizsák: 15% kedvezmény minden teljes áru termékre a www.zsomizsak.hu weboldalon.



Cewe: 10% kedvezmény bármely Cewe Fotókönyv rendelése esetén a http://cewe.hu/cewefotokonyvek.html weboldalon.



Líra: 25% kedvezmény 5000 Ft feletti vásárlás esetén a www.lira.hu webáruház könyv
kategóriájában lévő termékeire, kivéve a tankönyv alkategóriában lévő könyveket.



Magazin Centrum: 33-50% kedvezmény számos népszerű magazin előfizetésre: Nők Lapja
Egészség, Nők Lapja Konyha + Desszert, Meglepetés.



Marionnaud: 15% kedvezmény minden teljes áru termékre a Marionnaud Parfümériákban és
a www.marionnaud.hu weboldalon.



Fiskars: 15% kedvezmény minden teljes áru termékre a www.fiskarsshop.hu weboldalon.



Stile Interio: 20% kedvezmény minden teljes áru termékre a www.stileinterio.hu weboldalon.



Faórashop: 10% kedvezmény minden teljes áru termékre a www.faorashop.hu weboldalon.



BOOKRKids: 30% kedvezmény a BOOKR Kids 1, 3 és 6 hónapos olvasójegyeire, illetve a
BOOKR Kids 3, 6 és 12 hónapos Mesekártyákra a www.bookrkids.hu weboldalon.



Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő: 25% kedvezmény a Szent Erzsébet Mórahalmi
Gyógyfürdő árlistájában szereplő jegyek árából.
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