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JÁTÉKSZABÁLYZAT 

 

Az OIL! töltőállomásokon zajló  

promóciós játék  

hivatalos játékszabályzata 

1. A Játék és promóció szervezője, lebonyolítója és a promóciós termékeket biztosító 
személyek  

A MABANAFT HUNGARY Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: HU-1016 
Budapest, Mészáros u. 58/B., a céget nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 
cégjegyzékszám: 01-09-699184; adószám: 12700226-2-44; a továbbiakban: „Szervező”) az OIL! 
Töltőállomásokon (továbbiakban: "Töltőállomás" vagy "Töltőállomások") az ott vásárlók részére 
játékot, illetve promóciót (a továbbiakban együttesen: „Játék”) kíván lefolytatni, amelynek 
lebonyolításával a MAHAGONY E.S.C. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaságot (székhely: 2724 Újlengyel Határ út 12., a céget nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki 
Törvényszék Cégbírósága , cégjegyzékszám: 13-09-187229; adószám: 13739847-2-13; a továbbiakban: 
a továbbiakban: „Lebonyolító”) bízta meg, aki a Játék teljes körű lebonyolítását vállalta. A Játékhoz a 
promóciós termékeket az ETA HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság(székhely: 1115 Budapest, 
Bártfai utca 54. 2. emelet A02007, adószám: 14274619-2-43, Céget nyilvántartó bíróság: Fővárosi 
Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-09-962363, a továbbiakban: „ETA HUNGARY Kft..”), a 
Bricks 2016. Zrt. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Palotai út 25. IV. lház. fszt. 2., fióktelep: HU-1112 
Budapest, Dió utca 11., adószám: 25569768-2-07, céget nyilvántartó bíróság: Székesfehérvári 
Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 07-10-001458, (a továbbiakban: „Bricks 2016. Zrt.”), a 
PÖDÖR Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Baross Gábor utca 44., a 
céget nyilvántartó bíróság: Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 20-09-071282, 
adószáma: 23112047-2-20., a továbbiakban: „Pödör Kft.”), a HELL ENERGY Magyarország Korlátolt 
Felelősségű Társaság (székhelye: 1075 Budapest, Károly krt 1. 1. em. 2., a céget nyilvántartó bíróság: 
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01 09 729429, adószáma: 13324223-4-44, a 
továbbiakban: „HELL ENERGY Kft.”), valamint a Tunéziai Nemzeti Idegenforgalmi Hivatal (1051 
Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. 1 emelet 102-103., a továbbiakban: „Tunéziai NIH”) biztosítja.  

 
2. A Játék időtartama 

 
A Játék pontmatrica-gyűjtő szakasza 2018. június 11. délelőtt 8 órától 2018. december 2. 18 óráig, 
illetve a készlet erejéig tart a Játékban résztvevő Töltőállomásokon.   
 
A Játék pontmatrica-beváltó szakasza 2018. június 11. délelőtt 10 órától a készlet erejéig, de 
legfeljebb 2018. december 9. 23.59 óráig tart a Játékban résztvevő Töltőállomásokon.  
 
A Játék promóció szakasza 2018.június 11. délelőtt 8 órától 2018. december 2. 18 óráig tart a 
Játékban résztvevő Töltőállomásokon. Online regisztrációs lehetőség: 2018. december 9. 23.59 óráig.  
Utolsó sorsolás: 2018. december 10. 15.00 óra. 
 
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék időtartamát megváltoztassa, meghosszabbítsa.  
 
A Játékban résztvevő Töltőállomások listája jelen Játékszabályzat 1. számú mellékletét képezi, illetve 
megtalálható a www.oil-benzinkutak.hu weboldalon. 
 
 
3. A Játékban résztvevők köre 
 
A Játékban részt vehet bármely 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (a 
továbbiakban: „Játékos”). A Játékból ki van zárva a Szervező, a Lebonyolító, az ETA HUNGARY Kft., a 
Bricks 2016. Zrt., a Pödör Kft., a HELL ENERGY Kft., valamint a Tunéziai NIH és ezek munkavállalói, a 
résztvevő Töltőállomások tulajdonosai, üzemeltetői és azok munkavállalói és mindezen személyek 

http://www.oil-benzinkutak.hu/
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Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában 
meghatározott közeli hozzátartozói.  
 
4. A Játék menete 
 
4.1. Promóciós Termékek 
 
A Játék 2. pontban meghatározottak szerinti időtartama alatt a Játékos a Töltőállomásokon, a 
Töltőállomásokat üzemeltető gazdasági társaságoktól (a továbbiakban az üzemeltetőkre is 
„Töltőállomás/ok” név alatt történik hivatkozás) a jelen Játékszabályzat 2. számú melléklete szerinti 
termékekhez, mint promóciós termékekhez (továbbiakban: „Promóciós Termék(ek)”) 3. melléklete 
szerinti ajándék termékekhez (a továbbiakban: „Ajándék Termékek”), valamint a 4. melléklete szerinti 
nyereményekhez (a továbbiakban: „Nyeremény Termékek”) juthat. 
 
A Promóciós Termékekhez jutás az alábbiak szerint alakul: 
Az árukészlet erejéig, de legfeljebb 2018. december 9. 16 óráig a Játékos megvásárolhatja a 
Töltőállomásokon a Promóciós Termékeket a jelen Játékszabályzat feltételei szerint. A jelen 
Játékszabályzat 2. számú melléklete rögzíti, hogy a Játékos mely Promóciós Termékeket vásárolhatja 
meg 5, 10, 15 vagy 20 darab pontmatrica beváltása mellett. Szintén tartalmazza a jelen Játékszabályzat 
2. számú melléklete valamennyi Promóciós Termék kedvezményes vételárát, melyet a Játékos az 5, 10, 
15, vagy 20 darab pontmatrica beváltása mellett fizetni köteles. A Promóciós Termékek kizárólag a 2. 
számú mellékletben az adott termékre meghatározott számú pontmatrica beváltása és kedvezményes 
vételár megfizetése ellenében vásárolható meg a Töltőállomásokon. 
 
A Promóciós Termékek pontmatricák nélkül is megvásárolhatók a készlet erejéig a 2. számú mellékletben 
meghatározott teljes fogyasztói ár megfizetése mellett.  
 
A Játékos által kapott pontmatricák illetve Promóciós Termékek készpénzre vagy más termékre történő 
átváltása nem megengedett. Készpénz visszafizetése akkor sem lehetséges, ha a gyűjtőfüzetbe 
beragasztott pontmatrica több mint a Promóciós Termék kiváltásához szükséges mennyiség. Ilyen 
esetben a Játékos a fennmaradó pontmatrica mennyiséget elveszíti. A fennmaradó pontmatricákat a 
beváltandó gyűjtőfüzetből leválasztani, kivágni, új gyűjtőfüzetbe beragasztani nem megengedett. 
 
A Játékos a Pödör Kft. által biztosított termékek vonatkozásában a Töltőállomásokkal, a Szervezővel 
vagy a Lebonyolítóval szemben kellékszavatossági igényt nem érvényesíthet, tekintettel arra, hogy 
azokhoz kedvezmény mellett juthat hozzá, míg az ETA HUNGARY Kft. és a Bricks 2016. Zrt. által 
biztosított termékek kapcsán a Töltőállomásokkal, a Szervezővel szemben olyan mértékben 
érvényesíthető jótállási igény, amilyen mértékben ezen termékek kapcsán az ETA HUNGARY Kft. és a 
Bricks 2016. Zrt. jótállást vállal a Töltőállomásokkal, a Szervezővel szemben. A jótállási igények a jelen 
szabályzat 7. pontjában foglaltak szerint érvényesíthetők.     
 
A Töltőállomások a Promóciós Termékek tekintetében termékkár miatt kárfelelősséget nem vállalnak, a 
Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Promóciós Termékek gyártójával, illetve azok 
forgalmazójával szemben érvényesíthet. A Lebonyolító a Promóciós Termékek gyártóját illetve azon 
forgalmazót, amelytől azok beszerzésre kerültek a Játékos ez irányú, írásbeli kérésének kézhezvételétől 
számított 30 napon belül megnevezi.      
 
Figyelemmel arra, hogy a Promóciós Termékek csak a készlet erejéig érhetőek el a készlethiányból, 
illetve készletlefogyásból eredő károkért, igényekért Szervező, a Lebonyolító, illetve a Töltőállomások 
semmilyen kártérítési felelősséggel nem tartoznak. A Játékos által kiválasztott Promóciós Termék a 
későbbiekben másik Promóciós Termékre nem cserélhető ki, nem váltható vissza.   
 
A Játék időtartamának lejártát követően (illetve a készlet elfogyását követően) Játékos a Promóciós 
Terméket a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.  
 
4.2. A pontmatrica-gyűjtő Játék mechanizmusa 
 
A Játék pontmatrica-gyűjtő szakasza folyamán (2018. június 11. délelőtt 8 órától 2018.december 2. 18 
óráig, illetve a készlet erejéig) a Töltőállomásokon mindenkori „kútáron” történő bármely fajtájú 
üzemanyag, bármely fizetőeszközzel történő vásárlása esetén a Játékos minden elköltött bruttó 3.000,- 
Ft után 1 pontmatricát kap (pl.: 6.000,- Ft vagy afelett 2 pont, 9.000,- Ft vagy afelett 3 pont, stb.). 
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Készpénzes vásárlás esetén a kerekítés szabályai érvényesülnek, bankkártyás fizetésnél azonban a 
pontos fizetett összeg alapján történik a pontmatricák kiadása. A pontmatricára váltott összegen felüli 
érték után (pl. 3.200,- Ft értékű vásárlás esetén a fennmaradó 200,- Ft) pontmatrica nem jár, a 
fennmaradó összeg újabb vásárlás alkalmával az elköltött és pontmatricára váltható összeget nem növeli. 
Az egy tankolás alkalmával maximálisan megszerezhető pontok száma 20 db.  
A Töltőállomásokon értékesített üzemanyagon kívül egyéb áru (pl. shop és snack termékek) és 
szolgáltatás a Játékban nem vesz részt, így azok megfizetett vételára után pontmatrica nem jár. 
A pontmatricák kizárólag a vásárlással egyidejűleg adhatóak ki a megvásárolt üzemanyag után a nyugtán 
szereplő összeg alapján. Több nyugta illetve több járműbe történő tankolás nem vonható össze.  
 
A Promócióban kizárólag a Szervező megbízásából, a Lebonyolító által elkészítetett sértetlen állapotú, 
eredeti, öntapadós pontmatricákkal lehet részt venni. A pontmatricák a fizetés alkalmával kerülnek 
átadásra a Játékos részére. A Lebonyolítónak, illetve a Töltőállomásnak a pénztártól történő távozást 
követően nem áll módjában pontmatricát kiadni, még a vásárlást igazoló blokk ellenében sem. 
 
Az automata pénztáraknál tankoló ügyfelek úgy kaphatják meg pontmatricáikat, ha a nyugtát a tankolást 
követően egy héten belül az adott töltőállomáson bemutatják, a Töltőállomás pedig a nyugtát a beváltást 
igazoló jelzéssel látja el.  
 
 
4.3. A pontmatricák beváltása 
 
A pontbeváltásra 2018. június 11. délelőtt 10 órától 2018. december 9. 23.59 óráig, illetve a készlet erejéig 
van lehetőség.  
 
Az üzemanyag vásárlás ellenértéke alapján kapott pontmatricákat gyűjtőfüzetben kell gyűjteni, amelyek 
ingyenesen hozzáférhetőek a Játékban résztvevő Töltőállomásokon. A pontmatricákat a gyűjtőfüzet 
megfelelő helyére kell beragasztani. Amennyiben a gyűjtőfüzet betelik, új gyűjtőfüzet használata válik 
szükségessé. A pontmatricákat a Szervező és Lebonyolító csak az eredeti gyűjtőfüzetbe ragasztva 
fogadja el. A gyűjtőfüzet Magyarország területén a Játékban résztvevő Töltőállomások bármelyikén 
beváltható a Promóciós Termékekre a jelen Játékszabályzat szerint. 
 
A Promóciós Termékek a Játékos által úgy szerezhetőek meg, hogy összegyűjt 5, 10, 15 vagy 20 darab 
pontmatricát a pontgyűjtő füzetben, és az általa választott Promóciós Termékért a Töltőállomásnak 
megfizeti a jelen Játékszabályzat 2. számú melléklete szerinti kedvezményes vételárat. A pontmatricák 
beváltásakor a Játékosnak a kitöltött gyűjtőfüzetet át kell adnia a Töltőállomás dolgozójának, aki a 
gyűjtőfüzetet lepecsételi, majd visszaadja a Játékos részére. A beváltási határidőt követően átadott 
gyűjtőfüzeteket a Lebonyolítónak nem áll módjában elfogadni. 
 
Az egy gyűjtőfüzetben összegyűjtött pontmatricák egyszerre több Promóciós Termékre is beválthatóak, 
amennyiben a kívánt Promóciós Termékeknek és beváltási feltételeknek megfelelő számú pontmatrica 
került beragasztásra a gyűjtőfüzetbe. Mivel a matricák beváltása akként történik, hogy a gyűjtőfüzet az 
adott Töltőállomáson bevonásra kerül, így arra nincs lehetőség, hogy több alkalommal ugyanazon 
gyűjtőfüzet alapján kerüljön több Promóciós Termék megvásárlásra. Több, különböző gyűjtőfüzetben 
gyűjtött pontmatricák nem összevonhatóak. A Promóciós Termékek egyfelől a Töltőállomás azon 
készletéből választhatóak, amelyek a beváltás pillanatában az adott Töltőállomáson éppen 
rendelkezésre állnak. Másfelől amennyiben a Promóciós Termékekből nem található kellő mennyiség az 
adott Töltőállomáson, úgy az minden héten utánrendelhető (a készlet erejéig). Amennyiben a Játékos az 
adott Töltőállomáson a megvásárolni kívánt Promóciós Terméket megrendeli, az adott Promóciós 
Termék szállítási díj megfizetése nélkül 7 (hét) napon belül személyesen átvehető azon a 
Töltőállomáson, melyen a rendelést a Játékos leadta. 

A Töltőállomás dolgozója jogosult a pontmatricák eredetiségét ellenőrizni, és a sérült, illetve az 
érvénytelennek vagy nem eredetinek minősített pontmatricákat indokolás nélkül visszatartani. A 
gyűjtőfüzet nem használható fel annak elvesztése, megrongálódása, elázása vagy a pontmatricák 
számának és eredetiségének megállapítását akadályozó bármilyen elváltozása esetén, amely esetben a 
Játékos semmilyen igénnyel nem élhet a Szervezővel szemben. A Szervezőnek az elveszett, ellopott, 
megsérült, használhatatlanná vált gyűjtőfüzetet, pontmatricát nem áll módjában pótolni és a Szervező 
ezzel összefüggésben felelősségét kizárja.  
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4.4. Nyereményjáték 
 
Amennyiben a Játékos összegyűjt legalább 20 darab pontmatricát a pontgyűjtő füzetben, a 20 db 
Töltőállomáson érvényesített matricáért cserébe kaparós kuponkártyát kap, amelynek a lekaparható 
szürke felülete alatt található kóddal regisztrálhat a www.oil-benzinkutak.hu weboldalon az ott feltüntetett 
adatok megadásával. 
A regisztráció során az alábbi adatokat kell megadni / lépéseket megtenni: 
 

- a kuponkártya lekaparható szürke felülete alatt található kuponkód 
- alábbi kérdés megválaszolása: Hol Található Tunézia? Válaszlehetőségek: 1. Európa, 2. Afrika, 

3. Ázsia 

- Játékszabályzat elfogadása.  
A regisztráció feltétele, hogy a Játékos azt megelőzően a - minimum 20 pontot tartalmazó - pontgyűjtő 
füzetet a Töltőállomáson, bemutassa, azt lepecsételtesse. A regisztráló Játékosok ezt követően 
nyereményjátékon vehetnek részt, melynek keretében a Nyeremény Termékek az alábbiakban 
bemutatott módon kisorsolásra kerülnek. A bemutatott és lepecsételt matricák Promóciós Termékek 
vásárlására felhasználhatók. 
 
A sorsolásra a Dr. Varga Krisztina Közjegyzői Irodában kerül sor; 1027 Budapest, Csalogány u. 21. 
I/3.  2018. szeptember 17-én 15.00 órakor, 2018. október 29-én 15.00 órakor és 2018. december 10-én 
15.00 órakor. A sorsolást a Lebonyolító bonyolítja le, zárt informatikai rendszerben, véletlen szám 
generálásával. Minden Nyeremény Termék esetében arra az esetre, ha a nyertes kuponkóddal 
rendelkező Játékos (a továbbiakban: „Nyertes”) a nyereményét nem venné át, vagy valamely kizáró 
feltétel miatt arra nem lenne jogosult, a Lebonyolító kisorsolja azt a kuponkódot, aki ez esetben a 
nyereményre jogosulttá válik. Arra az esetre, ha a nyereményre ezen másodikként kisorsolt kuponkód 
birtokosa nem jelentkezik, a Lebonyolító kisorsol egy harmadik kuponkódot is (a második és harmadik 
kisorsolt kuponkóddal rendelkező Játékosa továbbiakban: „Tartalék Nyertes/ek”).  
 
A kisorsolt kuponkód a www.oil-benzinkutak.hu weboldalon valamint a www.facebook.com/OILHungary 
oldalon kerül közzétételre  
 
A Lebonyolító a jelen nyereményjáték során a 4. számú mellékletben meghatározott Nyeremény 
Termékeket sorsolja ki az alábbiakban meghatározott időpontokban: 
 

 
Sorsolások időpontja: 
2018. szeptember 17. 15.00 óra 
2018. október 29. 15.00 óra 
2018. december 10. 15.00 óra 

 
A Lebonyolító valamennyi nyereménytárgy vonatkozásában külön kuponkódot sorsol.  
 
A nyereményeket SZJA és egyéb járulék nem terheli. Ugyanakkor a Szervező vállalja, hogy amennyiben 
felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező 
a Nyertesek nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi 
jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék 
megfizetését is. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó 
költség (pl. Nyeremény Termék átadásának helyszínére történő utazási költség, stb.) a Nyertest terheli. 
 
A nyeremények készpénzre nem átválthatók. A Szervező fenntartja jogát a nyereménytárgyak 
megváltoztatására! 
 
A Lebonyolító a Nyertes kuponkódot honlapján www.oil-benzinkutak.hu valamint Facebook oldalán 
www.facebook.com/OILHungary is kommunikálja az adott sorsolást követő munkanapon, megemlítve, 
hogy melyik OIL! töltőállomáson adták ki a nyertes kuponkódot tartalmazó kuponkártyát. A nyertes 
kuponkódot tartalmazó kuponkártya birtokosa (Nyertes) a nyereményét a közzétételt követő 4. 
munkanaptól, a közzétételt követő 30 napon belül veheti át azon a Töltőállomáson, amely a kuponkártya 
kiadására szolgáló pontgyűjtő füzetet lepecsételte.  Amennyiben a meghatározott időn belül a Nyertes a 
nyertes kuponkódot tartalmazó kuponkártyát nem mutatja be a fentiekben meghatározott Töltőállomáson, 
automatikusan a Tartalék Nyertes jogosult a nyeremény átvételére.  

http://www.oil-benzinkutak.hu/
http://www.oil-benzinkutak.hu/
http://www.facebook.com/OILHungary
http://www.oil-benzinkutak.hu/
http://www.facebook.com/OILHungary
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A Lebonyolítót nem terheli semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a Nyertes azért veszti 
el jogát nyereményre, mert nem ellenőrizte határidőben a megadott elérhetőségeken, hogy 
kuponkártyájának kuponkódja kisorsolásra került-e a meghirdetett sorsolásokon  
 
A Nyertes kuponkártya kódját a Lebonyolító közzéteszi a kezelésében lévő weboldalon: www. oil-
benzinkutak.hu, és a Facebook által üzemeltetett, és a Lebonyolító kezelésében lévő a 
https://www.facebook.com/OILHungary linken található OIL! Hungary Facebook oldalon, amihez a 
Játékosok a nyereményjátékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak. 
 
A Nyeremény Termék átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások 
(pl. Nyeremény Termék átadásának helyszínére történő utazási költség, stb.) a Nyertest terhelik.  
 
A Nyertes köteles a kóddal ellátott kuponkártyáját a Nyeremény Termék átvételekor bemutatni.  
 
A jelen nyereményjáték feltételeinek mindenben megfelelő Nyertes a Nyeremény Terméket a közzétételt 
követő 4. munkanaptól veheti át a közzétételtől számított 30 napon belül azon a Töltőállomáson, amely 
a kuponkártya kiadására szolgáló pontgyűjtő füzetet lepecsételte. Amennyiben a Nyertes ezen határidőn 
belül nyereményét nem veszi át vagy nem teljesíti az átvételhez szükséges feltételeket, a nyereményre 
a továbbiakban nem jogosult, és ez esetben a Lebonyolító az első Tartalék Nyertest hirdeti ki nyertesnek. 
Amennyiben a nyereményt ő sem veszi át, vagy nem tesz eleget a vonatkozó feltételeknek, úgy a 
lebonyolító a második Tartalék Nyertest hirdeti ki nyertesnek. 
 
A Játékos a Pödör Kft. által biztosított Nyeremény Termékek kapcsán kellékszavatossági igényt nem 
érvényesíthet, tekintettel arra, hogy azokhoz ellenérték nélkül juthat hozzá, míg az ETA és LEGO 5. 
számú mellékletben felsorolt Nyeremény Termékek kapcsán a Játékos a 7. pontban meghatározottaknak 
megfelelően érvényesíthet jótállási és vagy szavatossági igényt.  
 
 
A nyereményjátékban való részvétel önkéntes.  

 
 

4.5. Ajándék Termék 
 

Az előző, 4.4. pontban meghatározott és érvényesített legalább 20 darab pontmatricát tartalmazó 

pontgyűjtő füzetért cserébe átadott kaparós kuponkártyával esély nyílik az Ajándék Termékek egyikének 

megnyerésére is. Amennyiben a kuponkártya lekaparható szürke felülete alatt az előző, 4.4. pontban 

meghatározott kód felett egy termék neve olvasható, úgy a Játékos az feltüntetett Ajándék Termékre 

jogosult, melyet a termék nevét tartalmazó lekapart kuponkártya bemutatását követően – az Ajándék 

Termék készletre állásától függő időpontban - ad át a Játékos részére a Töltőállomás dolgozója.  

A Játékos az Ajándék Termék kapcsán kellékszavatossági igényt nem érvényesíthet, tekintettel arra, 
hogy azokhoz ellenérték nélkül juthat hozzá. 
 
Az Ajándék Termékek készpénzre nem átválthatók. A Szervező fenntartja jogát az Ajándék Termékek 
megváltoztatására! 
 
5. Egyéb rendelkezések 
 
A Játékosokat a beváltott Promóciós Termékek után adó nem terheli. A Promóciós Termékek pénzre, 
illetve más termékre nem válthatóak át. 
 
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Játék feltételeit - ideértve különösen a Promóciós 
Termékek körét, a termékek színét, a termékek teljes fogyasztói árát, a termékek kedvezményes 
vételárát, a sorsolások feltételeit és időpontját - a Játékosok Töltőállomásokon történő tájékoztatása 
mellett megváltoztassa. A Szervező jogosult a Játékot bármikor egyoldalúan, a szerződő felek és/vagy a 
Játékosok hozzájárulása nélkül visszavonni. 
 
A Játékban résztvevők részvételükkel - minden külön jognyilatkozat nélkül - automatikusan tudomásul 
veszik es elfogadják a jelen hivatalos promóciós Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt. A 
játékszabályzat módosításának jogát a Szervező fenntartja. 

http://www.jatek.oil-benzinkutak.hu/
http://www.jatek.oil-benzinkutak.hu/
https://www.facebook.com/OILHungary
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A Játék részleteit jelen Játékszabályzat tartalmazza, amely megtalálható kinyomtatott formában, a 
Játékban résztvevő, kijelölt Töltőállomásokon, továbbá elektronikusan a www..oil-benzinkutak.hu 
internetes oldalon a Játék teljes időtartama alatt. 
 
 
6. Adatkezelés 
 
A Játékra teljes mértékben anonim módon, személyes adatok megadása nélkül kerül sor, így a Játék 
során személyes adatokat egyik szerződő fél sem kezel. 
 
 
7. Szavatossági, jótállási igényérvényesítés 
 
 
Az 5. számú mellékletben meghatározott jótállással ellátott termékek vonatkozásában a 
játékosok/nyertesek a termék átvételétől számított 12 hónapig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény (Ptk.) 6:171 - 6:173. § szakasza és a felsorolt termékekhez tartozó jótállási jegy szerinti jótállási 
igényt érvényesíthetik (a továbbiakban „Jótállás Tartama”). 
 
Amennyiben a Jótállás Tartama alatt a vásárlók/nyertesek a jótállással ellátott termékkel összefüggésben 
jótállási vagy szavatossági igényt érvényesítenének, azt elsősorban az ETA termékek vonatkozásában 
az ETA HUNGARY Kft. szakszervizével szemben, illetve a LEGO termékek vonatkozásában a Bricks 
2016 Zrt-vel szemben kell megtenniük. 
 
7.1. Az ETA termékek kapcsán a vásárlók/nyertesek az alábbiak szerint intézhetik jótállási igényüket: 
 
a) A vásárló/nyertes jogosult a jótállási vagy szavatossági igénnyel érintett terméket az adott termék 

átvételétől számított 72 órán belül arra a Töltőállomásra visszavinni, ahol a terméket átvette és 
eldönteni, hogy kéri az adott termék kicserélését vagy eláll a szerződéstől. A Töltőállomáson a 
cserén és az elálláson túl egyéb igény nem érvényesíthető. Amennyiben a vásárló/nyertes jótállási 
vagy szavatossági igényként csereigényt kíván érvényesíteni, a Töltőállomás a cseretermékre 
megrendelést ad le és a termék megérkezését követőek a csereterméket átadja a vásárló/nyertes 
részére. Amennyiben a vásárló/nyertes a termék vételárának visszafizetését igényli, úgy a 
Töltőállomás a vásárolónak a termék vételárát visszafizeti (a vásároló elállási igényének 
elfogadása). 

 
b) A vásárló/nyertes a jótállási vagy szavatossági igényét az adott termék átvételétől számított 72 

órán túl elsősorban az ETA HUNGARY Kft-vel szemben érvényesítheti, aki központi 
futárszolgálata útján gondoskodik a termék elszállításáról és a jótállási vagy szavatossági igény 
kivizsgálásáról. 

 
ETA szerviz futárszolgálata: 
Árvai Háztartásigép Szerviz és Kereskedelmi Kft. 
061-769-24-62, Mobil: 06-70-364-26-97 
arvaiszerviz@gmail.com 
A szerviz futár szolgáltatása ingyenes. 

 
c) Amennyiben valamely vásárló/nyertes a jótállás tartama alatt a jótállással ellátott ETA 

Termékekkel, ETA Nyeremény Termékekkel összefüggésben jótállási vagy a kellékszavatossági 
igény elévülését megelőzően, de a termék átvételétől számított 72 órán túl szavatossági igényt 
érvényesítene a Töltőállomásokon úgy az ETA Terméket, illetve ETA Nyeremény Terméket– az 
érvényesített igény függvényében – a Töltőállomás jegyzőkönyv felvétele mellett átveszi a 
vásárlótól/nyertestől és a Lebonyolítót tájékoztatja. A Lebonyolító 2018. december 31-ig beérkezett 
igények esetén értesíti az ETA HUNGARY Kft-t, aki szerződött szervizpartnere útján gondoskodik 
a termék elszállításáról. Az ETA HUNGARY Kft. szerződött szerviz partnere (Árvai Háztartásigép 
Szerviz és Kereskedelmi Kft., Cg. 01 09 920063, 1181 Budapest, Reviczky Gyula utca 59.) 
vizsgálja ki a jótállási igényeket és kijavítja a hibás terméket vagy csereterméket bocsát 
rendelkezésre. Az ETA HUNGARY Kft. szakszervizeinek mindenkori listája elérhető a www.eta.hu 
honlapon. A Lebonyolító 2019. január 1-jét követően beérkezett igények esetén maga szállítja az 
adott terméket az ETA HUNGARY Kft. szerződött szerviz partnerének. 

http://www..oil-benzinkutak.hu/
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d) A jótállásnak minden esetben feltétele a vásárlás tényét igazoló számla, illetve a Nyeremény 

Termékek esetén az ETA HUNGARY Kft. által biztosított, kitöltött és lepecsételt jótállási jegy. 
 
7.2. A LEGO termékek kapcsán a vásárlók/nyertesek az alábbiak szerint intézhetik jótállási igényüket: 
 
a) A vásárló/nyertes jótállási vagy szavatossági igényt elsősorban a Bricks 2016 Zrt-vel szemben 

közvetlenül érvényesíthetik. A Bricks 2016 Zrt. elérhetőségei a honlapján (www.wlwyb.com) 
találhatók.  

 
b) Amennyiben valamely vásárló/nyertes a jótállás tartama alatt a jótállással ellátott LEGO 

Termékekkel és LEGO Nyeremény Termékekkel összefüggésben jótállási vagy a 
kellékszavatossági igény elévülését megelőzően szavatossági igényt érvényesítene a 
Töltőállomásokon úgy a LEGO Terméket, a LEGO Nyeremény Terméket – az érvényesített igény 
függvényében – a Töltőállomás jegyzőkönyv felvétele mellett átveszi a vásárlótól/nyertestől és a 
Lebonyolítót tájékoztatja. A Lebonyolító 2018. december 31-ig beérkezett igények esetén értesíti 
a Bricks 2016 Zrt-t, aki kivizsgálja a jótállási igényeket. A Lebonyolító 2019. január 1-jét követően 
beérkezett igények esetén maga szállítja az adott terméket a Bricks 2016 Zrt-nek. 

 
c) A jótállásnak minden esetben feltétele a vásárlás tényét igazoló számla. 
 
7.3 Egyéb, az 5. számú mellékletben fel nem sorolt termékekre a vásárlók/nyertesek nem 

érvényesíthetnek szavatossági, illetve jótállási igényt. 
 
Budapest, 2018. május 28.  
 

MABANAFT HUNGARY  
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

 
 
Budapest, 2018. május 28.   

 
MAHAGONY E. S. C. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

 
 
Budapest, 2018. május 28. 

 
ETA HUNGARY Kft.  

Budapest, 2018. május 28.   
 

PÖDÖR Korlátolt Felelősségű Társaság  
 
 

Budapest, 2018. május 28. 
 

Bricks 2016. Zrt.  
 

 
Budapest, 2018. május 28. 

 
HELL ENERY Kft.  

 
 
Budapest, 2018. május 28. 

 
Tunéziai Nemzeti Idegenforgalmi Hivatal  
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1. számú melléklet: A Játékban résztvevő Töltőállomások listája 

Név Benzinkút címe:   

OIL! Almásfüzítő 2932 Almásfüzítő, 020/16 hrsz. 

OIL! Bábolna 2943 Bábolna, Ács út 2. 

OIL! Baja (nyitás: 2018. szeptember) 6500 Baja Szegedi út 121.  

OIL! Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 129. 

OIL! Becsehely 8866 Becsehely, Vérvölgy 011/28 Hrsz. 

OIL! Berhida  8182 Berhida Petőfi S. u. 2. 

OIL! Bonyhád 7150 Bonyhád, Bartók Béla utca 2/2. 

OIL! Budapest, Gyömrői út 1183 Budapest, Gyömrői út 220.  

OIL! Csorna 9300 Csorna, Soproni út 66/k 

OIL! Dunaújváros 2400 Dunaújváros, Arany J. u. 6. 

OIL! Dunavarsány 2336 Dunavarsány, Nagyvarsányi utca 155. 

OIL! Eger 3300 Eger, Sas utca 94. 

OIL! Erdőkertes (nyitás 2018. június) 2113 Erdőkertes Fő út 234.  

OIL! Fertőszéplak 9436 Fertőszéplak, Nagy Lajos utca. 87 

OIL! Fót 2151 Fót, Keleti Márton. utca 7/A. 

OIL! Füzesabony 3390 Füzesabony, 33. sz. Főút 0197/6 Hrsz 

OIL! Gyöngyös 3200 Gyöngyös, Karácsondi út 9. 

OIL! Győr 9028 Győr, Régi Veszprémi út 4. 

OIL! Győr-Adyváros 9023 Győr, Bán Aladár 

OIL! Gyula 5700 Gyula, Csabai út 3. 

OIL! Halmaj 3842 022/43 hrsz 3-as főút 

OIL! Hort 3014 Hort, kossuth út 198.  

OIL! Kiskunfélegyháza  6100 5-ös főút 108 km 

OIL! Komárom 2900 Komárom, Ácsi út 84. 

OIL! Levél 9221 Levél, József Attila. utca 1. 

OIL! M43 Maroslele M43 Maroslele 

OIL! M7 Gorsium M7 Tác - Gorsium kijárat 

OIL! Maglód 2234 Maglód, Liszt Ferenc. utca 6/A. 

OIL! Mórahalom 6782 Mórahalom, Röszkei út 40. 

OIL! Mosonmagyaróvár 9200 Királyhidai út 42. 

OIL! Nagyigmánd 2942 Nagyigmánd, Szákszendi elágazás 

OIL! Nagyvenyim 2421 Nagyvenyim, Fő út 18. 

OIL! Ócsa 2364 Ócsa, Kiss János út 1. 

OIL! Pápa 8500 Pápa, Külső Veszprémi út 75. 

OIL! Sóskút 2038 Sóskút, Ipari Park 

OIL! Szeged 6728 Szeged, Fonógyári út 18. 

OIL! Székesfehérvár 8000 Székesfehérvár, Zámolyi út hrsz. 02022/6. 

OIL! Szentes 6600 Szentes, Alsórét 258. 

OIL! Szigethalom 2315 Szigethalom Műút 222. 

OIL! Szob 2628 Szob, Ady Endre utca 179. 

OIL! Táborfalva  2381 Táborfalva Kecskeméti út 4/A. 

OIL! Tét 9100 Tét, Győri utca 184. 

OIL! Zirc 8420 Zirc, Állomás utca 5. 
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2. számú melléklet 

A Játék időtartama alatt megvásárolható Promóciós Termékek 

I/1 - 5 db matrica beváltása esetén 

 Zalariz Tökmagolaj  250 ml 

 Lenmagolaj   250 ml  

 Mákolaj 250 ml  

 Olívaolaj extra szűz 250 ml 

 Máriatövis olaj 250 ml 

 Szezámmagolaj 250 ml 

 Alma ecet  250 ml 

 Digitális konyhai mérleg ETA377790000   

 Campo szendvicssütő . ETA415190000 

 ETA Helen személyi mérleg test analízissel ETA278090000   

 ARAPAPAGÁJ 

 RÓZSA 

 PINK CITROËN 2CV LÁNNYAL 

 FORD MUSTANG COUPE 

 FORD MUSTANG CONVERTIBLE 

 FORD MUSTANG GT 

I/2 - 10 db matrica beváltása esetén 

 LIMET, Minőségi citrusprés ETA103390000   

 Többfunkciós vágószett 5 az 1-ben ETA634290000   

 LEGO® MESSERCHMITT Bf-109G  

 LEGO® SUPERMARINE SPITFIRE MK Vb 

I/3 – 15 db matrica beváltása esetén 

 VITAL elektromos grill ETA116290000  

 Sport mixer ETA210390000 

 
I/4  - 20 db matrica beváltása esetén 

 ETA Pečenka sütő edény ETA013390000  

 Pároló edény ETA113490000   
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Kedvezményesen megvásárolható LEGO® termékek: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Információk Fogyasztói ár Kedvezményes ár Kedvezmény

ARAPAPAGÁJ

Tervező: FELIX JAENSCH, 

Németország

62 db eredeti LEGO® 

alkatrész Méret: 3x5x13 cm 3 203 2 290 29%

RÓZSA

Tervező: FELIX JAENSCH, 

Németország

85 db eredeti LEGO® 

alkatrész Méret: 29x5x5 cm 3 203 2 390 25%

PINK CITROËN 2CV LÁNNYAL

Tervező: JAN MÜLLER, 

Németország

 98 db eredeti LEGO® 

alkatrész  Méret: 5 cm x 11 

cm x 5 cm 4 007 2 990 25%

FORD MUSTANG COUPE

Tervező: JAROSLAV BALIK 

(JERRY BUILDS BRICKS), 

Csehország

163 db eredeti LEGO® 

alkatrész Méret:6x15x4 cm 5 883 4 490 24%

FORD MUSTANG CONVERTIBLE

Tervező: JAROSLAV BALIK 

(JERRY BUILDS BRICKS), 

Csehország

154 db eredeti LEGO® 

alkatrész Méret:6x15x4 cm 6 419 4 790 25%

FORD MUSTANG GT

Tervező: JAROSLAV BALIK 

(JERRY BUILDS BRICKS), 

Csehország

173 db eredeti LEGO® 

alkatrész Méret:6x15x4 cm 6 687 4 990 25%

MESSERSCHMITT Bf-109G

Tervező PETER DORNBACH, 

Svájc

eredeti LEGO® alkatrész 170 

db Méret:22x19 cm 8 027 5 990 25%

SUPERMARINE SPITFIRE MK Vb

Tervező PETER DORNBACH, 

Svájc

215 db eredeti LEGO® 

alkatrész Méret: 23x19 cm 10 707 7 990 25%
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Kedvezményesen megvásárolható ETA termékek: 

 

 

Kedvezményesen megvásárolható PÖDÖR termékek 

Cikkszám Termékfotó Termékleírás Javasolt fogy.ár HUF Akciós ár Kedvezmény

ETA377790000

Digitális konyhai mérleg, Rozsdamentes mérőfelület, Nagy kapcitás akár 8 kg, Nagy mérési pontosság 1 g 

lépéssel, Víz és tej kapacitás mérése, Több egységben való mérés: g (gramm) / lb:oz (font:uncia) / oz 

(uncia) / ml:WATER (mililiter:víz) / ml:MILK (mililiter:tej), Edény súly nullázása, TARE funkció, 1 perc utáni 

automatikus kikapcsolás, Túlterhelési indikátor, gyenge elem indikátor, Csúszásgátló lábak a nagyobb 

stabilitás érdekében, Könnyű és higiénikus karbantartás, Elegáns forma és dizájn, Jól látható LCD kijelző, 

Extra vékony kivitel, Kényelmes érintős vezérlés, Praktikus akasztó fül, CR2032 típusú elemmel való 

működés (csomagolásban)

4 990 HUF 2 990 HUF -40,08%

ETA415190000

Campo szendvicssütő, Szendvicssütő háromszögletű lapokkal, Tapadásmentes felületű munkalapok a 

könnyű használat és tisztítás érdekében, Működési (piros) és hőmérséklet (zöld) fényjelző, Automatikus 

hőmérseklet szabályozás a szendvics könnyű elkészítéséhez, Biztonsági hőbiztosíték a biztonságos 

működés érdekében, Hőszigetelt fogantyú a biztonságos használathoz, Műanyag kivitel, amely az égési 

sérülés veszélyét csökkenti, Tárolási lehetőség függőleges pozícióban is, Csúszásgátló lábak a nagyobb 

stabilitás érdekében, Tápkábel hossza 0,7 m, Teljesítmény felvétel 750 W

5 990 HUF 3 590 HUF -40,07%

ETA013390000

ETA Pečenka sütő edény, Élelmiszerek tradicionális és egészséges elkészítése, Melegítés nagy 

hatékonysága, Professzionális minőség, otthon használható, Használat: főzés, párolás, sütés, melegen 

tartás, stb, Fedélben lévő fűtőelem – gyorsabb és effektívebb melegítés, Munkaedénye és fedele fel 

vannak szerelve tapadásmentes felülettel (teflon), Edény kapacitása 4,3 l, Edény méretei 277 x 277 x 112 

mm, Hálózati kapcsoló működési jelzővel, Nem megfelelő összeszerelés elleni biztosíték, ami a fedél 

rossz helyzete esetén nem engedi a készülék bekapcsolását, Hőszigetelt fogantyúk a biztonságos és 

egyszerű használathoz, Sütő edény stabil bázisa, Minden konyhába való modern és elegáns dizájn, 

Rozsdamentes szegéllyel és speciális szellőző lyukakkal felszerelt fedél, Fedél átlátszó ablakkal a 

készítendő ételek könnyű ellenőrzéséhez, Fedelének védő hőburkolata az égési sérülés veszélyét 

36 990 HUF 19 990 HUF -45,96%

ETA210390000

Sport mixer, Többféle, friss gyümölcsös, fitness és protein italok, tej koktélok, kevert alkoholos és 

alkohol mentes italok, smoothies, jégkása, vagy jeges kávé, salsa szószok, gyerek ételek, stb. 

elkészítéséhez, 1,0 l kapacitású üveg munka edény, A fedél a folyadékok betöltéséhez levehető kupakkal 

felszerelt, így a fedelet nem kell eltávolítani, 2 db mixelő edény anyaga Tritan - kiválóan ellenáll az 

élelmiszerek és alapanyagok színező hatásának, valamint nem veszi át azok szagát. „BPA free” - nem 

tartalmaz biszfenol A-t, 0,6 l és 0,3 l kapacitás, Neoprén termo tok (0,6 l) az ital hőmérsékletének 

megtartásához, Rozsdamentes kivitel, Sporthoz, nyaraláskor, utazáskor, valamint minden napi 

dolgokhoz használható, Slim design - a edény belefér a hűtőszekrény ajtajába vagy autó, 0,6 l és 0,3 l az 

edény mixeléshez és az ételek fogyasztásához alkalmas, Töltő nyílás a ivás, Akasztógyűrű edény, Mixelő 

kések rozsdamentes acélból, Könnyen tisztítható szétszerelhető kés, Biztonsági biztosíték hibás 

összeállítás ellen, Kapcsoló gomb be, Csúszásmentes lábak biztosítják a stabilitást, Motor 350 W 

17 990 HUF 10 790 HUF -40,02%

ETA103390000

LIMET, Minőségi citrusprés, Rozsdamentes kivitel, Gyors és minőségi centrifugálás, 100%-os vitamin 

megtartás, frissítő és egészséges italok, Első osztályú higiénikus kivizsgált anyagok, Tartozéka 

testreszabható a gyümölcs méretéhez, 2 méretű préseszköz, könnyen cserélhető (kicsi a citromhoz, 

limehoz, nagyobb a narancshoz, gapefruithoz,...), Tartály bezárható kiöntővel (max 0,3 l), Rozsdamentes 

szűrőszita, Fedél az edény letakarásához, Kontakt rendszer automatikus kikapcsolással, Biztonságos 

működés, Csúszásgátló lábak biztosítják a nagyobb stabilitást működés közben, Részei a 

mosogatógépben moshatóak, ami a karbantartást könnyíti, Praktikus és hatékony segítő, Egyszerű és 

gyors összeszerelés, Könnyű és higiénikus karbantartás, Tápkábel hossza 1,15 m, Zajszint 80 dB (A), 

11 990 HUF 7 790 HUF -35,03%

ETA113490000

Pároló edény, Az ételek rendkívüli gyors elkészítése az íz maximális megtartásával, Akár 50 % megtakarítás 

a konkurenciás modelekkel szemben, Pára létrehozása akár 30 másodpercen belül!, Ételek egészséges 

elkészítése, 3 átlátszó főző edény, amely az élelmiszerek vizuális ellenőrzését biztosítják, Teljes kapacitás 

9 l, Rizs főző tál, Tojás elkészítési lehetősg (pl. lágy, félkemény, kemény, bugyantott és rántott), Praktikus 

30 perces időzítő kapcsoló, Edények egyszerű tárolása, Automatikus kikapcsolási funkció, Csöpögtető 

tál a kondenzált pára megfogásához, Egyszerű és gyors összeszerelés, Vízjel, Víz kényelmes hozzáadása a 

fedélben lévő lyukon keresztül, Működési fényjelző, Teljesítmény felvétel 1800 W

29 990 HUF 22 490 HUF -25,01%

ETA116290000

VITAL elektromos grill, 	Különböző ételek grillezésére alkalmas,	Otthon és kerti  partikon 

használható,	Cserélhető lapok (kő, öntött vas),	Öntött vasból készült lap a véres steak gyors 

elkészítéséhez,	Kőből készült lap az ételek lassabb elkészítéséhez, pl. jól átsütött steak,	Munka lap mérete 

235 x 365 mm,	Füst nélküli víz, vagy zsír kifolyó rendszer,	Folyamatos hőmérséklet szabályozás biztosítja 

az optimális beállítást,	Kivehető tálca (vízre, vagy zsírra), amely a fűszerek megégését, valamint ételek 

kiszáradását akadályozza meg,	Működési fényjelző,	Teljesítmény felvétel 1300 W

24 490 HUF 14 690 HUF -40,02%

ETA278090000

ETA Helen személyi mérleg test analízissel, Maximális kapacitás 180 kg / 396 lb / 28 st, Mérési pontosság 

100 g, Műanyag mérő felület, Következő egységekben való mérés: kg (kilogramm); lb (font); st (stone), 

testzsír, testvíz, izom tömeg és csont súly mérése, CAL intake funkció a test analízise alapján napi kalória 

bevitelt javasol, Azonnal mér - elég rálépni, automatikusan bekapcsol és mér, Utolsó mérés megjelenítési 

lehetőség, Jól látható LCD kijelző kék háttérvilágítással, Automatikus kiakapcsolás néhány másodperc 

után, Túlterhelési, gyenge elem és hibás analízis indikátor, Csúszásgátló lábak a nagyobb stabilitás 

érdekében, 5 paraméter segítségével való mérés - magasság, súly, életkor, nem és biológiai ellenállás, 

Gyors és egyszerű vezérlést biztosító, akár 12 fős memória (nem, életkor, magasság) az analízis 

érdekében, Nagyobb pontosságú mérési szenzorok, Mérő felület egyszerű és higiénikus karbantartása, 

8 490 HUF 4 990 HUF -41,22%

ETA634290000

Többfunkciós vágószett 5 az 1-ben, Professzionális minőség otthoni használathoz, Extrém rövid töltési 

idő (2 óra) többszörösen rövidebb az általános vágókkal szemben, Nagyon hosszú működési idő 90 

perc, Hatékony motorja folyamatos vágást biztosít, Minőségi Li-ion 3,7 V akkumulátor, Haj, szőr, orr és 

fül szőrzet vágására alkalmas, Hálózati adapteren keresztüli töltés, Tápkábeles, vagy akkumulátoros 

működés, Töltési fényjelző, Praktikus forma és dizájn, Egyszerű vezérlés és könnyű karbantartás, 

Tartozékok könnyű ráhelyezése és cseréje, Praktikus be/kikapcsoló gomb, Tápkábel hossza 1,9 m. 5 

vágófej típus, cserélhető tartozékokkal: Nagy vágófej a haj vágására alkalmas - rá lehet 5 különböző 

cserélhető tartozékot helyezni - 3; 6; 9; 12 mm hosszal, az ötödiknél a vágás hossza beállítható 12-23 

9 490 HUF 6 690 HUF -29,50%

Termékek Teljes fogyasztói ár 

OIL! promóció 

kedvezményes ár 

Kedvezmény mértéke 

egész %-ra kerekítve 

Zalariz Tökmagolaj    250 ml 3140 1890 40% 

Lenmagolaj   250 ml  1870 1150 39% 

Mákolaj 250 ml  3340 1990 40% 

Olívaolaj extra szűz 250 ml 2250 1390 38% 

Máriatövis olaj 250 ml 3940 2390 39% 

Szezámmagolaj 250 ml 2490 1490 40% 

Alma ecet  250 ml 1250 790 37% 
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3. számú melléklet 

Ajándék Termékek 

• A töltőállomásokon azonnal megnyerhető nyeremények, a promóció teljes ideje alatt a készlet 
erejéig  
 

 TUNÉZIAI plüss teve 

 ETA kés szett 

 TUNÉZIAI ajándék  

 LEGO® minifigura  

 HELL passtartó  

 HELL kulcstartó 
  

4. számú melléklet 

Nyeremény Termékek 

Sorsolások:  
2018. szeptember 17. 15.00 óra 
2018. október 29. 15.00 óra  
 
Nyeremények: 

• Sorsolásonként 2 db ETA 2 db-os kés szett  
• Sorsolásonként 2 db PÖDÖR ajándékcsomag (tartalma 1 db 100 ml-s Zalariz tökmagolaj és 1 db 

100 ml-s Alma gyümölcsecet)  
• Sorsolásonként 1 db LEGO® MESSERSCHMITT Bf-109G   
• Sorsolásonként 1 db LEGO® SUPERMARINE SPITFIRE MK Vb  
• Sorsolásonként 5 db TUNÉZIAI ajándék  
• Sorsolásonként 1 db ETA 1 db ETA 601190000 Konyhai mixer - ETA TWIXER  

 
Év végi zárósorsolás: 
2018. december 10. 15.00 óra  
 
Nyeremények: 

 2 db ETA 2 db-os kés szett  

 5 db TUNÉZIAI ajándék  

 2 db PÖDÖR ajándékcsomag (tartalma 1 db 100 ml-s Zalariz tökmagolaj, 1 db Szezámmagolaj 
és 1 db Alma gyümölcsecet)  

 1 db LEGO® távirányítós autó (Smart Ninja Rider)  

 1 db JVC LT43VF52J típusú Full HD Smart TV 
1 db 2 főre szóló egyhetes út Tunéziába (8  napos tunéziai út, Bécsi indulással 2 fő részére, 4 csillagos 

hotelben, félpanzióval Sousse vagy Monasztir városában. A nyeremény tartalmazza a Budapest-Bécs-

Budapest, Tunisz-választott város-Tunisz repülőtéri transzfereket. Az utazás felhasználható: 2019. 

június 30-ig. A nyeremény pénzre nem váltható.) 

 
 
 

5. számú melléklet 

Jótállással ellátott termékek 
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LEGO® távirányítós autó (Smart Ninja Rider) 

Információk Fogyasztói ár Kedvezményes ár Kedvezmény

ARAPAPAGÁJ

Tervező: FELIX JAENSCH, 

Németország

62 db eredeti LEGO® 

alkatrész Méret: 3x5x13 cm 3 203 2 290 29%

RÓZSA

Tervező: FELIX JAENSCH, 

Németország

85 db eredeti LEGO® 

alkatrész Méret: 29x5x5 cm 3 203 2 390 25%

PINK CITROËN 2CV LÁNNYAL

Tervező: JAN MÜLLER, 

Németország

 98 db eredeti LEGO® 

alkatrész  Méret: 5 cm x 11 

cm x 5 cm 4 007 2 990 25%

FORD MUSTANG COUPE

Tervező: JAROSLAV BALIK 

(JERRY BUILDS BRICKS), 

Csehország

163 db eredeti LEGO® 

alkatrész Méret:6x15x4 cm 5 883 4 490 24%

FORD MUSTANG CONVERTIBLE

Tervező: JAROSLAV BALIK 

(JERRY BUILDS BRICKS), 

Csehország

154 db eredeti LEGO® 

alkatrész Méret:6x15x4 cm 6 419 4 790 25%

FORD MUSTANG GT

Tervező: JAROSLAV BALIK 

(JERRY BUILDS BRICKS), 

Csehország

173 db eredeti LEGO® 

alkatrész Méret:6x15x4 cm 6 687 4 990 25%

MESSERSCHMITT Bf-109G

Tervező PETER DORNBACH, 

Svájc

eredeti LEGO® alkatrész 170 

db Méret:22x19 cm 8 027 5 990 25%

SUPERMARINE SPITFIRE MK Vb

Tervező PETER DORNBACH, 

Svájc

215 db eredeti LEGO® 

alkatrész Méret: 23x19 cm 10 707 7 990 25%
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 JVC LT43VF52J típusú Full HD Smart TV 
 
 

Cikkszám Termékfotó Termékleírás Javasolt fogy.ár HUF Akciós ár Kedvezmény

ETA377790000

Digitális konyhai mérleg, Rozsdamentes mérőfelület, Nagy kapcitás akár 8 kg, Nagy mérési pontosság 1 g 

lépéssel, Víz és tej kapacitás mérése, Több egységben való mérés: g (gramm) / lb:oz (font:uncia) / oz 

(uncia) / ml:WATER (mililiter:víz) / ml:MILK (mililiter:tej), Edény súly nullázása, TARE funkció, 1 perc utáni 

automatikus kikapcsolás, Túlterhelési indikátor, gyenge elem indikátor, Csúszásgátló lábak a nagyobb 

stabilitás érdekében, Könnyű és higiénikus karbantartás, Elegáns forma és dizájn, Jól látható LCD kijelző, 

Extra vékony kivitel, Kényelmes érintős vezérlés, Praktikus akasztó fül, CR2032 típusú elemmel való 

működés (csomagolásban)

4 990 HUF 2 990 HUF -40,08%

ETA415190000

Campo szendvicssütő, Szendvicssütő háromszögletű lapokkal, Tapadásmentes felületű munkalapok a 

könnyű használat és tisztítás érdekében, Működési (piros) és hőmérséklet (zöld) fényjelző, Automatikus 

hőmérseklet szabályozás a szendvics könnyű elkészítéséhez, Biztonsági hőbiztosíték a biztonságos 

működés érdekében, Hőszigetelt fogantyú a biztonságos használathoz, Műanyag kivitel, amely az égési 

sérülés veszélyét csökkenti, Tárolási lehetőség függőleges pozícióban is, Csúszásgátló lábak a nagyobb 

stabilitás érdekében, Tápkábel hossza 0,7 m, Teljesítmény felvétel 750 W

5 990 HUF 3 590 HUF -40,07%

ETA013390000

ETA Pečenka sütő edény, Élelmiszerek tradicionális és egészséges elkészítése, Melegítés nagy 

hatékonysága, Professzionális minőség, otthon használható, Használat: főzés, párolás, sütés, melegen 

tartás, stb, Fedélben lévő fűtőelem – gyorsabb és effektívebb melegítés, Munkaedénye és fedele fel 

vannak szerelve tapadásmentes felülettel (teflon), Edény kapacitása 4,3 l, Edény méretei 277 x 277 x 112 

mm, Hálózati kapcsoló működési jelzővel, Nem megfelelő összeszerelés elleni biztosíték, ami a fedél 

rossz helyzete esetén nem engedi a készülék bekapcsolását, Hőszigetelt fogantyúk a biztonságos és 

egyszerű használathoz, Sütő edény stabil bázisa, Minden konyhába való modern és elegáns dizájn, 

Rozsdamentes szegéllyel és speciális szellőző lyukakkal felszerelt fedél, Fedél átlátszó ablakkal a 

készítendő ételek könnyű ellenőrzéséhez, Fedelének védő hőburkolata az égési sérülés veszélyét 

36 990 HUF 19 990 HUF -45,96%

ETA210390000

Sport mixer, Többféle, friss gyümölcsös, fitness és protein italok, tej koktélok, kevert alkoholos és 

alkohol mentes italok, smoothies, jégkása, vagy jeges kávé, salsa szószok, gyerek ételek, stb. 

elkészítéséhez, 1,0 l kapacitású üveg munka edény, A fedél a folyadékok betöltéséhez levehető kupakkal 

felszerelt, így a fedelet nem kell eltávolítani, 2 db mixelő edény anyaga Tritan - kiválóan ellenáll az 

élelmiszerek és alapanyagok színező hatásának, valamint nem veszi át azok szagát. „BPA free” - nem 

tartalmaz biszfenol A-t, 0,6 l és 0,3 l kapacitás, Neoprén termo tok (0,6 l) az ital hőmérsékletének 

megtartásához, Rozsdamentes kivitel, Sporthoz, nyaraláskor, utazáskor, valamint minden napi 

dolgokhoz használható, Slim design - a edény belefér a hűtőszekrény ajtajába vagy autó, 0,6 l és 0,3 l az 

edény mixeléshez és az ételek fogyasztásához alkalmas, Töltő nyílás a ivás, Akasztógyűrű edény, Mixelő 

kések rozsdamentes acélból, Könnyen tisztítható szétszerelhető kés, Biztonsági biztosíték hibás 

összeállítás ellen, Kapcsoló gomb be, Csúszásmentes lábak biztosítják a stabilitást, Motor 350 W 

17 990 HUF 10 790 HUF -40,02%

ETA103390000

LIMET, Minőségi citrusprés, Rozsdamentes kivitel, Gyors és minőségi centrifugálás, 100%-os vitamin 

megtartás, frissítő és egészséges italok, Első osztályú higiénikus kivizsgált anyagok, Tartozéka 

testreszabható a gyümölcs méretéhez, 2 méretű préseszköz, könnyen cserélhető (kicsi a citromhoz, 

limehoz, nagyobb a narancshoz, gapefruithoz,...), Tartály bezárható kiöntővel (max 0,3 l), Rozsdamentes 

szűrőszita, Fedél az edény letakarásához, Kontakt rendszer automatikus kikapcsolással, Biztonságos 

működés, Csúszásgátló lábak biztosítják a nagyobb stabilitást működés közben, Részei a 

mosogatógépben moshatóak, ami a karbantartást könnyíti, Praktikus és hatékony segítő, Egyszerű és 

gyors összeszerelés, Könnyű és higiénikus karbantartás, Tápkábel hossza 1,15 m, Zajszint 80 dB (A), 

11 990 HUF 7 790 HUF -35,03%

ETA113490000

Pároló edény, Az ételek rendkívüli gyors elkészítése az íz maximális megtartásával, Akár 50 % megtakarítás 

a konkurenciás modelekkel szemben, Pára létrehozása akár 30 másodpercen belül!, Ételek egészséges 

elkészítése, 3 átlátszó főző edény, amely az élelmiszerek vizuális ellenőrzését biztosítják, Teljes kapacitás 

9 l, Rizs főző tál, Tojás elkészítési lehetősg (pl. lágy, félkemény, kemény, bugyantott és rántott), Praktikus 

30 perces időzítő kapcsoló, Edények egyszerű tárolása, Automatikus kikapcsolási funkció, Csöpögtető 

tál a kondenzált pára megfogásához, Egyszerű és gyors összeszerelés, Vízjel, Víz kényelmes hozzáadása a 

fedélben lévő lyukon keresztül, Működési fényjelző, Teljesítmény felvétel 1800 W

29 990 HUF 22 490 HUF -25,01%

ETA116290000

VITAL elektromos grill, 	Különböző ételek grillezésére alkalmas,	Otthon és kerti  partikon 

használható,	Cserélhető lapok (kő, öntött vas),	Öntött vasból készült lap a véres steak gyors 

elkészítéséhez,	Kőből készült lap az ételek lassabb elkészítéséhez, pl. jól átsütött steak,	Munka lap mérete 

235 x 365 mm,	Füst nélküli víz, vagy zsír kifolyó rendszer,	Folyamatos hőmérséklet szabályozás biztosítja 

az optimális beállítást,	Kivehető tálca (vízre, vagy zsírra), amely a fűszerek megégését, valamint ételek 

kiszáradását akadályozza meg,	Működési fényjelző,	Teljesítmény felvétel 1300 W

24 490 HUF 14 690 HUF -40,02%

ETA278090000

ETA Helen személyi mérleg test analízissel, Maximális kapacitás 180 kg / 396 lb / 28 st, Mérési pontosság 

100 g, Műanyag mérő felület, Következő egységekben való mérés: kg (kilogramm); lb (font); st (stone), 

testzsír, testvíz, izom tömeg és csont súly mérése, CAL intake funkció a test analízise alapján napi kalória 

bevitelt javasol, Azonnal mér - elég rálépni, automatikusan bekapcsol és mér, Utolsó mérés megjelenítési 

lehetőség, Jól látható LCD kijelző kék háttérvilágítással, Automatikus kiakapcsolás néhány másodperc 

után, Túlterhelési, gyenge elem és hibás analízis indikátor, Csúszásgátló lábak a nagyobb stabilitás 

érdekében, 5 paraméter segítségével való mérés - magasság, súly, életkor, nem és biológiai ellenállás, 

Gyors és egyszerű vezérlést biztosító, akár 12 fős memória (nem, életkor, magasság) az analízis 

érdekében, Nagyobb pontosságú mérési szenzorok, Mérő felület egyszerű és higiénikus karbantartása, 

8 490 HUF 4 990 HUF -41,22%

ETA634290000

Többfunkciós vágószett 5 az 1-ben, Professzionális minőség otthoni használathoz, Extrém rövid töltési 

idő (2 óra) többszörösen rövidebb az általános vágókkal szemben, Nagyon hosszú működési idő 90 

perc, Hatékony motorja folyamatos vágást biztosít, Minőségi Li-ion 3,7 V akkumulátor, Haj, szőr, orr és 

fül szőrzet vágására alkalmas, Hálózati adapteren keresztüli töltés, Tápkábeles, vagy akkumulátoros 

működés, Töltési fényjelző, Praktikus forma és dizájn, Egyszerű vezérlés és könnyű karbantartás, 

Tartozékok könnyű ráhelyezése és cseréje, Praktikus be/kikapcsoló gomb, Tápkábel hossza 1,9 m. 5 

vágófej típus, cserélhető tartozékokkal: Nagy vágófej a haj vágására alkalmas - rá lehet 5 különböző 

cserélhető tartozékot helyezni - 3; 6; 9; 12 mm hosszal, az ötödiknél a vágás hossza beállítható 12-23 

9 490 HUF 6 690 HUF -29,50%


