
 

 

 

 
 

 
 

1. Az Akció szervezőj e 
 

A „Nyerj 100 darabos portugál krémes party csomagot!” elnevezésű fogyasztói promóció 

(továbbiakban: „Akció”) szervezője a Landerfoods Hungary Kft.  (székhelye:  1033  Budapest, 

Szentendrei út 95.) (továbbiakban: „Szervező”). 

2. Az Akció időtartama  
 

Az Akció 2019. Szeptember  1-jén a töltőállomások nyitásának időpontjától 2019.  Szeptember  25-én 
a töltőállomások zárásának időpontjáig tart. 

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy az Akció időtartamát megváltoztassa. 
 

3. Az Akcióban rész tvevő töltőállomások 
 

Az Akcióban részt vevő töltőállomások listája az 1. számú mellékletben található.  
 

Teljes töltőállomási leltár ideje alatt az adott töltőállomáson az Akció szerinti termék kiadás 

szünetel. Részleges leltár (csak shoptermék-leltár) az Akció szerinti termék kiadás szünetel. 

4. Az Akcióban részv ételr e jogosultak 

 

Az  Akcióban  részt  vehet  bármely  18.  életévét  betöltött  cselekvőképes  természetes  személy,  aki 

Magyarországi érvényes lakhellyel rendelkezik. 

 
További feltétel, hogy az Akcióban résztvevő elfogadja a jelen Részvételi szabályzatot és teljesítse a 

részvétel feltételeit. Az Akcióban az a vásárló vehet részt, aki a részt vevő MOL töltőállomások egyikén 

egyszeri vásárlása során egyszerre legalább 2db portugál krémest vásárol. Az Akcióban nem csak 

egyszer, hanem több alkalommal történő vásárlás esetén is részt lehet venni, amennyiben az egyes 

vásárlásokkor a résztvevő szintén legalább 2db portugál krémest vásárol. Egyszeri vásárláskor minden 2 

portugál krémes vásárlása újabb részvételnek számít.  

 
Az a vásárló, aki a jelen Részvételi szabályzat szerinti Akcióban részt vesz, úgy tekintendő, hogy 

a részvétel tényével – minden további nyilatkozat elvárása nélkül – magára nézve kötelezőnek 

elfogadta a jelen Részvételi szabályzatban foglalt valamennyi feltételt. 

 
A  Részvételi  szabályzat  megsértése  esetén  a  Szervező  fenntartja  magának  a  jogot  arra,  hogy  a 

szabályokat sértő vásárlót kizárja az Akcióból. 
 

Az Akcióban nem vehetnek részt a Landerfoods Hungary Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, a 

szervezésben és lebonyolításban résztvevő munkavállalói, a velük munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban állók, továbbá a MOL töltőállomás-üzemeltetők tulajdonosai, vezető tisztségviselői, 

munkavállalói és a velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és az említettek Ptk. 

HIVATALOS JÁTÉK- ÉS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT 

„Nyerj 100 darabos portugál krémes party csomagot!” 
Fogyasztói promóció a MOL töltőállomásokon: 



 

 

szerinti közeli hozzátartozói. 

 

5. Az Akcióban felhasználható fizetőesz köz ök  

 

Az Akcióban kizárólag az a vásárló vehet részt, aki az Akció időtartama alatt vásárlásának ellenértékét 

készpénzzel vagy bankkártyával, vagy részben vagy teljes egészében Multipontok felhasználásával 

egyenlíti ki. 

 
6. Az Akció menete 

 

Az Akcióban az a vásárló vehet részt, aki a listában szereplő MOL töltőállomások egyikén egyszeri vásárlása 

során egyszerre legalább 2db portugál krémest vásárol. Az Akcióban nem csak egyszer, hanem több 

alkalommal történő vásárlás esetén is részt lehet venni, amennyiben az egyes vásárlásokkor a résztvevő 

szintén legalább 2db portugál krémest vásárol.  

 

Az Akcióban résztvevő vásárlók Nevüket, e-mail címüket és a vásárlást igazoló blokk EAN kódját kell 

elküldjék a www.portugalkremes.hu weboldalon keresztül. Az így elküldött részvételi jelentkezések részt 

vesznek a nyeremény sorsolásában, amely a következő: 

- 100 db-os portugál krémes csomag 

A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem váltható át. Nyomdai vagy minőségi hiba 

esetén a szervező nem vonható felelősségre. A nyeremény tényéről, valamint az átvételi információkról a 
nyertest a megadott e-mail elérhetőségen tájékoztatjuk.  

 
7. Sorsolás  

A Nyereményjátékot követően a Landerfoods Hungary Kft. a promóció végén,  a  részvételi 

szabályoknak és feltételeknek megfelelő vásárlások közül, sorsolási bizottság jelenlétében sorsolja a 

nyerteseket,   pótnyerteseket. 

 
A sorsolás időpontja: 2019. Szeptember 30. 11:00 
A sorsolás helyszíne: 1033 Budapest, Szentendrei út 95. 

 

A nyeremények sorsolása nem nyilvános, mely a Landerfoods Hungary Kft. által  kijelölt  3  (három) tagú 

sorsolási bizottság (a továbbiakban: „Sorsolási Bizottság”) jelenlétében történik, a véletlenszerűség 

elvének eleget tevő kézi sorsolás  útján.  A  sorsoláson  jelen  lévő  Sorsolási Bizottság tagjait a 

Landerfoods Hungary Kft. alkalmazottai közül választja ki. A Sorsolási Bizottság biztosítja  a  sorsolás  

Játékszabályzatnak  megfelelő  lebonyolítását,  illetve  a  jegyzőkönyvben 

rögzíti  a  sorsolás  menetét,  így  különösen sorsolás  időpontját,  a  kisorsolt  nyereményt,  a  nyertes  

játékos  nevét,  illetőleg  a  pótnyertesek nevét. A sorsolás során egy nyertes és további öt pótnyertes 

kerül kisorsolásra. 

Pótnyertes: Amennyiben a nyertes érvénytelen blokkszámot küldött be vagy nem érjük el, akkor 24 

órán belül pótnyertest hirdetünk!

http://www.portugalkremes.hu/


 

 

8. Jog fenntar tás  
 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a töltőállomások körét az  Akció folyamán bármikor szűkítse, 

az Akció menetét, a kijelölt akciós időszakot, valamint a jelen Részvételi szabályzatot az Akció 

folyamán, - a változást megelőző legalább 24 órával korábban történő előzetes tájékoztatást 

követően – a vásárlók hozzájárulása nélkül  egyoldalúan  megváltoztassa. 
 

A Szervező jogosult továbbá az Akciót előzetes vagy utólagos értesítés, illetve bejelentés és a vásárlók 

hozzájárulása nélkül, egyoldalú döntéssel szüneteltetni vagy megszüntetni. 

Az Akció a 2. pontban meghatározott időtartam lejárta előtt bármikor befejezhető vis maior (így 

különösen háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) 

bekövetkezésekor, ideértve azt az esetet, amikor a Szervező  rajta kívülálló okok miatt képtelen 

gondoskodni az Akció megfelelő lebonyolításáról. 
 

A Szervezőt az Akció igénybevételéből vagy a Részvételi szabályzat módosításából, az Akció 

felfüggesztéséből, megtiltásából, szüneteltetéséből vagy megszüntetéséből eredően felelősség nem 

terheli, a Szervező kizár minden, a fentiekből eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel 

kapcsolatos kártérítést és kártalanítást, amelyet a vásárló az Akcióban való részvétellel kifejezetten 

tudomásul vesz. 

Amennyiben az Akció során olyan  technikai vagy biztonsági  probléma merül fel, amely az  Akció 

jogszerű lebonyolítását veszélyezteti, a Szervező fenntartja a jogot, hogy az Akciót szüneteltesse vagy 

megszüntesse. 

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben tisztességtelen részvételt vagy visszaélést 

tapasztal az Akció során, úgy az Akció szünetelését vagy törlését rendelje el, és/vagy a visszaélést 

elkövető vásárlót kizárja az Akcióból. 
 

9. A Részv ételi szabál yzat elérhetőség e 
 

A   Részvételi   szabályzat   nyomtatott   formában   megtalálható   az   Akcióban   résztvevő   MOL 

töltőállomásokon, továbbá a www.mol.hu internetes oldalon, valamint a portugalkremes.hu hu 
internetes oldalon. 

 

Budapest, 2019. 08. 25. 
 

Landerfoods Hungary Kft. 
  

http://www.mol.hu/


 

 

1. számú melléklet 
Résztvevő töltőállomások listája 

 

kútkód kút neve 

35130 Zalakomár, M7 I. (kimenő) 

55223 Hatvan, M3 II. 

35140 Zalakomár, M7 II. (bejövő) 

62500 Győrújbarát, M1 autópálya 119.km 

21194 Velence, M 7. autópálya II. 

25077 Balatonakarattya, 71.sz. föút 

33324 Siófok, Wesselényi u. 106. 

60080 Budapest, Szentendrei út 100. (III.) 

62400 Füle, M7 autópálya II. 83 km 

45435 Kecskemét, M5 autópálya bal 

55348 Rekettyés pihenőhely, M3 II. 

12303 Budapest, Hűvösvölgyi út 136. (II.) 

60480 Budapest, Csömöri út 27/A (XIV) 

62350 Füle, M7 autópálya I. 83 km 

63350 Budaörs, Rubik Ernő  u. 6. 

52033 Miskolc, Pesti út II. (kijövő) 

17820 Fót, Keleti Márton út 

53150 Berettyóújfalu, 42.sz. fkl. út 

51092 Tiszaújváros, 35.sz.fkl. út 

22250 Győr, Tatai út 

60200 Budapest, Kerepesi út 5-7. (VIII.) 

55337 Rekettyés pihenőhely, M3 I. 

63800 Vecsés, Fő út 

70100 Fresh Corner Kávézó Budapest Károly krt. 

11045 Budapest, Árpád fejedelem út 103. (III.) 

18303 Vác, Balassagyarmati út 

12177 Budapest, Fóti út 130. (IV.) 

64850 Várpalota, 8-as főút 

17363 Szigetszentmiklós, Petőfi Sándor utca 139 

12380 Budapest, Prielle Kornélia u. (XI.) 

11399 Budapest, Róna u. 170. (XIV.) 

53619 Görbeháza M3, M3 II. (182,5-ös km kő, hrsz: 0437/6) 

55100 Füzesabony, Maklári út 

21183 Velence, M 7. autópálya I. 

18184 Diósd, Tétényi u. 2. (hrsz 3666/1) 

17288 Gödöllő, Szabadság u.12. 

60640 Budapest, Ady Endre út 22-26. (XIX.) 

60280 Budapest, Könyves Kálmán krt. 23 (X.) 

12391 Budapest, Hős u. 9. (VIII.) 

63600 Piliscsaba, 10-es fő út 

11800 Budapest, Borszéki u. 

62450 Győr, Szent Imre u. 55. 



 

 

35182 Zalaegerszeg, Balatoni út I. 

32129 Pécs, Endresz út 

18195 Törökbálint, M 0 autópálya 6 km. szelv. Pf.9 

17100 Érd, Ercsi út 

35267 Rédics, 86.sz.fkl. út 

25535 Pápa, Csóka fogadó, Jókai út 63. 

12092 Budapest, Ócsai u.kimenő (XXIII.) 

34242 Szekszárd, Csatári Torok 

12284 Budapest, Nagykőrösi út (XIX.) 

61100 Kecskemét, Szegedi út 19. 

45343 Kecskemét, Békéscsabai út 

12063 Budapest, Vágány u. 21. (XIV.) 

18129 Salgótarján, Budapesti u. 

51403 Encs, 3.sz.fkl.út 

53608 GörbeházaM3, M3 I. (182,5-ös km kő, hrsz: 0437/8) 

24266 Szombathely, Zanati út II. 

63450 Diósd, Balatoni út 11. 

56277 Fehérgyarmat, Alkotmány út 31. 

18107 Balassagyarmat, Kóvári út 

52100 Felsőzsolca, 3. sz. főút 

21054 Dunaújváros, 6.sz.fkl.út 

17510 Budaörs, Repülőtér (Kinizsi u. 4047/2 hrsz.) 



 

 

 

 
 


