
  

BONBONETTI CHOCO Kft. 

”Bonbonetti szaloncukor promóció” hivatalos RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA 

 

1. A promóció szervezője 
A Bonbonetti szaloncukor promóció szervezője a BONBONETTI CHOCO Kft. (székhely: 1097 
Budapest, Vágóhíd u. 20.; cégjegyzékszám: 01-09-269570; adószám: 10898659-2-44; a 
továbbiakban: Szervező). A promócióhoz kapcsolódó adatkezelést, adatfeldolgozást és egyéb 
kapcsolódó feladatokat a BONBONETTI CHOCO Kft. végzi. 
 

2. A promócióban résztvevő személyek és részvétel feltétele 
A promócióban részt vehet minden, kizárólag magyarországi bejelentett lakcímmel 
rendelkező természetes személy (továbbiakban: Játékos), kivéve a Szervező, illetve a 
promóció létrejöttében közreműködő ügynökségek, gyártók, ezek tulajdonosai, vezető 
tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói (Ptk.685.§ (b) bekezdése) 
 

3. A promóció időtartama 
A promóció 2013. október 15-én kezdődik és 2014. január 15-ig tart.  
A 2013. október 15. napja előtt és 2014. január 15. napja után beérkezett pályázatokat a 
Szervezőnek nem áll módjában érvényes pályázatként elfogadnia. 
 
 

4. A promóció menete 
Minden promóciós matricával ellátott Bonbonetti tasakos szaloncukorban elhelyezésre került 
egy kaparós sorsjegy. A kaparófelületek alatt nyeremények megnevezése található. A 
kaparós felület eltávolítása után azonnal leolvasható a nyeremény vagy kedvezmény pontos 
megnevezése. 
 
A sorsjegy kereskedelmi forgalomban önállóan nem kapható! 
A sorsjegyet - a játékszabályzat szerint - meg kell őrizni vagy be kell küldeni a nyeremények 
átvételéhez és a kedvezmények igénybevételéhez! 
Az alábbi nyeremények kerülnek kiosztásra: 
 



- 1db főnyeremény: nettó 1.000.000 Ft bankkártyán  
- 30db, egyenként 2.000 Ft értékű Bonbonetti ajándékcsomag 
- 300db, egyenként minimum 500 Ft értékű Bonbonetti meglepetés édesség 
- 3.000db, egyenként 3.000Ft értékű Sodexo Bónusz Pass utalvány 
- 900.000db, egyenként 15%-os vásárlási kedvezményre jogosító kedvezmény kupon 

(egyszeri, maximum bruttó 75.000Ft értékű vásárlásig a Bonbonetti Márkaboltban) 
 
Amennyiben a promóciós matricával ellátott Bonbonetti tasakos szaloncukor mégsem 
tartalmazna kaparós sorsjegyet, kérjük a 11.1 pont alatt megadott elérhetőségek 
valamelyikén jelezni. Adategyeztetés követően a Játékos részére egy személyre szóló 15%-os 
vásárlási kedvezményre jogosító kedvezmény kupont postázunk (egyszeri, maximum bruttó 
75.000Ft értékű vásárlásig a Bonbonetti Márkaboltban) 
 

5. A promócióban résztvevő termékek 
Kizárólag a magyarországi forgalomban kapható, promóciós matricával ellátott, a Szervező 
által forgalmazott alábbi termékek vesznek részt. 
 
Bonbonetti tasakos szaloncukrok: 
- Bonbonetti zselés szaloncukor 380g 
- Bonbonetti mártott konzum szaloncukor 380g 
- Bonbonetti válogatás szaloncukor 345g 
- Bonbonetti kókuszos szaloncukor 345g 
- Bonbonetti vajkaramellás szaloncukor 345g 
- Bonbonetti csokoládés-meggyes szaloncukor 345g 
- Bonbonetti túrós-citrom ízű szaloncukor 345g 

 
6. A részvétel és a promóció főbb szabályai 

A promócióban mindenki részt vesz, aki megfelel a 2. pontban foglalt feltételeknek és a 
promóció időtartama alatt 
- legalább egy alkalommal vásárol promóciós Bonbonetti tasakos szaloncukrot  
- a tasakban található sorsjegyet lekaparja  
 
6.1. 
A promócióban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus 
elfogadását jelenti. 
 
6.2. 
A promócióban való részvétel további feltétele az is, hogy a Játékos az eredeti sorsjegyet 
megőrizze és a jelen Játékszabályzatban írtak szerint beküldje a Szervező Bonbonetti Choco 
Kft. címére (1097 Budapest, Vágóhíd u. 20.) ”Bonbonetti promóció” jeligére. (kivéve a 7.1.2 
szerinti fődíj nyertes sorsjegyet, melyet személyesen kell majd átadni a 7.1.2 pontban 
leírtak alapján) Csak az eredeti, sorsjegyeket fogadja el a Szervező érvényesnek.  
 
 
 



6.3. 
A Játékos Pályázata beküldésével tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremények átadásáról 
kép-, hang- és filmfelvétel is készülhet, így a fentiek alapján egyben hozzájárul ezen felvételek 
akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi – a BONBONETTI CHOCO Kft. által szervezett 
– reklám promóciókhoz történő felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint 
külön díjazás nélkül. 

 

7. Nyeremények átadása-átvétele 
 
7.1 Nyereményeket a Szervező az általa megbízott kézbesítő társaság útján juttatja el az 
adott nyertesnek, a Játékos által a Pályázatban megadott, leegyeztetett magyarországi címre. 
A nyertes Játékosok kötelesek a nyeremények átvétele során a Szervezővel együttműködni 
annak érdekében, hogy a nyeremények átadására a jelen Játékszabályzatban és a 
futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben írtak szerint sor kerüljön. Ha ezen 
együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget és így a nyeremény átadása 
meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. Az esetlegesen –a 
Játékos hibájából - meghiúsult kézbesítést követően a Szervező a nyeremények átvételére 
már csak korlátozottan tud lehetőséget biztosítani. A nyeremények első kézbesítésével 
összefüggő költségeket a Szervező viseli. 
 
7.1.1 
Kedvezmények igénybevétele a sorsjegyen, a terméken elhelyezett promóciós matricán 
illetve jelen Játékszabályzatban feltüntetett helyszínen (Bonbonetti Márkabolt, Budapest VI. 
kerület, Andrássy út 44.) lehetséges. A 15%-os kedvezmény, egyszeri, maximum bruttó 
75.000 Ft értékű vásárlásig történhet. A kedvezmény más bolti akciókkal össze nem vonható. 
 
7.1.2 
1 millió Ft értékű készpénz esetén a Játékos a sorsjegyen, a terméken elhelyezett promóciós 
matricán illetve jelen Játékszabályzatban megadott elérhetőségek valamelyikén jelentkezik a 
Szervezőnél adategyeztetés céljából.  A főnyeremény szimbolikus személyes átadására 
valamint átutalására előre egyezetett helyen, időben és módon, az eredeti nyerő sorsjegy 
bemutatása után kerül sor. 
 
7.1.3 
Bónusz Pass vásárlási utalvány esetén a Játékos a sorsjegyen, a terméken elhelyezett 
promóciós matricán illetve jelen Játékszabályzatban megadott elérhetőségek valamelyikén 
jelentkezik a Szervezőnél adategyeztetés céljából. Az adategyeztetést követően Játékos 
beküldi a sorsjegyet 6.2. pontban szereplőeknek megfelelően. A beérkezést és jóváhagyást 
követően a Szervező 30 munkanapon belül eljuttatja Játékoshoz a nyereményt. 
 
7.1.4 
Bonbonetti ajándékcsomag esetén a Játékos a sorsjegyen, a terméken elhelyezett promóciós 
matricán illetve jelen Játékszabályzatban megadott elérhetőségek valamelyikén jelentkezik a 
Szervezőnél adategyeztetés céljából. Az adategyeztetést követően Játékos beküldi a 



sorsjegyet 6.2. pontban szereplőeknek megfelelően. A beérkezést és jóváhagyást követően a 
Szervező 30 munkanapon belül eljuttatja Játékoshoz a nyereményt. 
 
7.1.5 
Bonbonetti meglepetés édesség esetén a Játékos a sorsjegyen, a terméken elhelyezett 
promóciós matricán illetve jelen Játékszabályzatban megadott elérhetőségek valamelyikén 
jelentkezik a Szervezőnél adategyeztetés céljából. Az adategyeztetést követően Játékos 
beküldi a sorsjegyet 6.2. pontban szereplőeknek megfelelően. A beérkezést és jóváhagyást 
követően a Szervező 30 munkanapon belül eljuttatja Játékoshoz a nyereményt. 
 
7.2 
Amennyiben a Játékos a 18. életévét még nem töltötte be, és/vagy korlátozottan 
cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, 
valamint a nyeremény átvételére és igénybevételére csak a törvényes képviselőjével vagy 
gondnokával együtt jogosult. 
Cselekvőképtelen nyertes Játékos esetén a nyereménnyel kapcsolatos ügyintézésre, valamint 
a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes játékos törvényes képviselője vagy gondnoka 
jogosult. 
 
7.3 
A nyereményhez tartozó postázási illetve kiszállítási költséget a Szervező viseli, azonban 
egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei, 
sorsjegyek beküldési postaköltsége) a Játékost terhelik. 
 
7.4 
A Szervező jogosult a Nyeremény átadásáig kizárni a Játékból annak a Játékosnak valamennyi 
Pályázatát, aki tisztességtelen módszerekkel próbál a nyereményhez jutni, valamint a Játék 
céljával ellentétes módon, a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételek és előírások 
megkerülésével próbál meg részt venni a Játékban. A jelen pontban meghatározott, 
tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni 
minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy a 
nyereményjáték lebonyolításában résztvevő személyeknek okoztak. 
 

8. Adózás 
A nyereményekhez kapcsolódó valamennyi járulékos adó- és egyéb közterhet a Szervező viseli, 
azonban egyéb felmerülő költségek a Játékost terhelik. 

 
 

9. Sodexo Bónusz Pass vásárlási utalvány felhasználásának feltételei: 
 
9.1. 
A Bónusz Pass utalvány a klasszikus és népszerű termékkörökön túl kikapcsolódást és feltöltődést 
nyújtó szolgáltatóknál költhető el. Újdonságként már üzemanyagra is felhasználható. 
14 ezer üzlet, elfogadóhely országszerte. Országos elfogadóhely-kereső: www.sodexoelfogado.hu 

http://www.sodexoelfogado.hu/


Főbb elkölthetőségi körök: 

- üzemanyag 
- utazás, szállás 
- egészség 
- szépségápolás 
- sportolás, sportesemény 
- műszaki és lakberendezési cikkek 
- könyv 
- mozi 
- színház 
- ruházat 
- gyógyszer 
- vendéglátás 
- élelmiszer 

 

 

 

10. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok 
 
10.1  
A Szervező a nyeremények nyerteseinek nevét nem hozza nyilvánosságra.  
 
10.2 
A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a 
Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy 
 
10.2.1 
a Játékkal összefüggésben, adminisztráció és kapcsolattartás céljából a megadott személyes 
adataikat a Szervező, mint adatkezelő és adatfeldolgozó a 10.3 pontban írtak szerint kezelje, 
illetve feldolgozza a Játék lezárultáig, a nyeremények kézbesítéséig vagy az esetleges tiltási 
kérelemig; 
 
10.3 
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések 
megtartásával történik. A Szervező lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást 
kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: 
06-1-4563-123 telefonszámon vagy az info@bonbonetti.hu oldalon. 

 

 

 

mailto:info@bonbonetti.hu


11. Kapcsolat 

11.1. 

A promócióval, promóció menetével, nyereményekkel kapcsolatos felmerülő kérdéseket és 
az adategyeztetést a Szervező a következő elérhetőségeken válaszolja és teszi meg: 

Telefon: 06 1 4563 123 

A megadott telefonszám hívható munkanapokon 9-16 óráig. 

e-mail: info@bonbonetti.hu 
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