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"Megédesítjük a pihenést”
promóciós játék hivatalos játékszabálya
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A játék elnevezése, szervezője:
A promóciós játék elnevezése: "MEGÉDESÍTJÜK A PIHENÉST” (a továbbiakban: „Játék”).
A Játék szervezője: 1. Magyar Cukor Manufaktúra Kft. (1.MCM Kft.) székhely: 7400 Kaposvár,
Iparos utca 4., cégjegyzékszám: Cg. 14-09-303241; adószám: 11487582-2-14 (a továbbiakban:
"Szervező").
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A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek:
A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy
lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos).
A Játékból ki vannak zárva:
 a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 685. § b)
pontjában meghatározott hozzátartozói;
 a Játék lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, munkavállalói,
valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 685. §
b) pontjában meghatározott hozzátartozói;
 azon cégek és személyek valamint kapcsolt vállalataik, melyek kereskedelmi egységei a Játékban
részt vesznek, ill. melyek kereskedelmi egységeiben a Játékban résztvevő termékek kaphatóak.
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A Játék időtartama:
A Játék 2013. augusztus 15-én 00:00 órától 2013. szeptember 30-án 24:00 óráig tart. Az online
beküldött kódok szerverre történő beérkezésének határideje és a postai úton beküldött kódok
beérkezésének határideje: 2013. szeptember 30. napján 23.59.59 óra. Az akció ideje előtt és után
érkezett üzenetek érvénytelenek.
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A Játékban résztvevő termékek:
A Játékban a Szervező által forgalmazott DIAMANT termékek vesznek részt. A Játékban a Szervező
által forgalmazott más termékek nem vesznek részt. A lista:

Alap termékek (termék neve és EAN azonosítója)
1, Diamant kristálycukor: 5998 571 525 020
2, Diamant Porcukor 500g: 5998571551142
Diamant specialitások (termék neve és EAN azonosítója)
1,Golden Sugar: 4001726829056
2, Golden Sugar Mokka: 4001726828004
3, Bio-Cukor: 4001726830007
4, Kandiscukor fehér: 5998571560199
5, Kandiscukor barna: 5998571560205
6, Kockacukor barna: 4001726224004
7, Bridzs Kockacukor: 4001726188009
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8, Coffee Sugar: 4001726899035
9, Coffee Sugar Kocka: 4001726899004
10, Befőző Cukor 1:1: 4001726360009
11, Befőző Cukor 2:1: 4001726371005
12, Befőző Cukor 3:1: 4001726271008
13, Fagyivarázs: 4001726816001
14, Fagyivarázs – Joghurt: 40017268167728
15, Fagyivarázs – Tejjel: 4001726816520
16, Porszóró: 5998571550152
17, Fahéjas cukor: 4001726825003
18, Zselévarázs: 4001726897000
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A nyerésre való pályázat menete:
A játékban az alábbi módon lehet részt venni:
Vásároljon legalább 2 db 1 kg-os Diamant Kristálycukrot vagy 2 db ½ kg-os Diamant Porcukrot, hogy
részt vehessen a Játék heti nyereményeinek sorsolásán. Amennyiben a Fődíj sorsolásán is szeretne
részt venni, várásoljon az előbb felsorolt termékeken felül további 1 db Diamant
cukorkülönlegességet*. Őrizze meg a pénztárnál kapott vásárlást igazoló nyugtát (blokk vagy számla)
és küldje el
- 1.: postai úton, zárt borítékban a következő címre kell küldeni: 1.MCM Kft. 7400 Kaposvár, Iparos
utca 4. A zárt borítékban a résztvevő nevét és telefonos elérhetőségét is fel kell tüntetni, vagy
- 2. töltse fel a következő adatokat az 1mcm.hu oldalon keresztül: a nyugta (blokk/számla) AP számát,
a vásárlás dátumát (hónap/nap) pontos időpontját (óra/perc), illetve a Játékos nevét, telefonos
elérhetőségét, valamint a vásárolt termékek vonalkódját

Egy vásárlás egyszeri pályázatra jogosít.
A vásárlást bizonyító blokkot/számlát meg kell tartani, mert a sorsolás nyertesének jogosultságát ez
igazolja. A blokk/számla akkor alkalmas a vásárlás, és egyben a nyereményre való jogosultság
bizonyítására, ha abból egyértelműen kiderül, hogy a vásárlás a 3. pontban megjelölt időtartamban
történt, és hogy a vásárlás tárgya a 4. pont alatti termék volt.
*A Játékban résztvevő cukorkülönlegességek (termék neve és EAN azonosítója)
1,Golden Sugar: 4001726829056
2, Golden Sugar Mokka: 4001726828004
3, Bio-Cukor: 4001726830007
4, Kandiscukor fehér: 5998571560199
5, Kandiscukor barna: 5998571560205
6, Kockacukor barna: 4001726224004
7, Bridzs Kockacukor: 4001726188009
8, Coffee Sugar: 4001726899035
9, Coffee Sugar Kocka: 4001726899004
10, Befőző Cukor 1:1: 4001726360009
11, Befőző Cukor 2:1: 4001726371005
12, Befőző Cukor 3:1: 4001726271008
13, Fagyivarázs: 4001726816001
14, Fagyivarázs – Joghurt: 40017268167728
15, Fagyivarázs – Tejjel: 4001726816520
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16, Porszóró: 5998571550152
17, Fahéjas cukor: 4001726825003
18, Zselévarázs: 4001726897000
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A beküldés módja:
A beküldendő adatokat az 5. pontban említett módon postai úton, vagy online regisztrációval kell
beküldeni.
Nem vállal a Szervező felelősséget olyan esetekben sem, mikor azért nem érkezik meg (időben) az
pályázat, mert
1 • a postai címzés elégtelen;
2 • a postai kézbesítés sikertelen;
3 • a játékos a pályázatot nem megfelelően küldi el az adatokat/elérhetőséget
4 • a játékos Internet-elérése és szoftvere nem megfelelő,
5 • nem tudja az 1mcm.hu oldalt elérni harmadik fél hibájá
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Sorsolás:
A Játék 3. pont alatt megjelölt időtartama alatt beérkezett összes érvényes, a részvételi feltételeknek
megfelelő páylázat részt vesz az akció közben hetenként és az akció végén megtartott sorsoláson.
Első 100 beküldő nyereménye:
Az első 100 beküldő nyereménye egy tasak visszazáró kanál. Az első 100 bekülött pályázat az online
és postán beérkezett pályázatok összesítésével kerül megállapításra. A beküldött pályázatokon lévő
elérhetőségeken kerülnek értesítésre a nyertesek, a nyereményt postai úton, ajánlott küldeményként
vehetik át.
Heti sorsolás:
A játék heti szakaszainak befejezését követően a heti nyereményekre pályázatot beküldött összes
játékos küzül kerül kisorsolásra a heti nyeremény az alábbiak szerint:
1. heti sorsolás: - Samsung digitális fényképezőgép
A sorsolás időpontja: 2013. augusztus 26. 14:00
Sorsolás helyszíne: Budapest IX., Mátyás u. 20. Közjegyzői Iroda
A sorsoláson a 2013. augusztus 25. 24:00-ig beérkezett pályázatok vesznek részt.
2. heti sorsolás: - Tupperware nyereménycsomag
A sorsolás időpontja: 2013. szeptember 2. 14:00
Sorsolás helyszíne: Budapest IX., Mátyás u. 20. Közjegyzői Iroda
A sorsoláson a 2013. szeptember 1. 24:00-ig beérkezett pályázatok vesznek részt.
3. heti sorsolás: - Tupperware nyeremény csomag
A sorsolás időpontja: 2013. szeptember 9. 14:00
Sorsolás helyszíne: Budapest IX., Mátyás u. 20. Közjegyzői Iroda
A sorsoláson a 2013. szeptember 8. 24:00-ig beérkezett pályázatok vesznek részt.
4. heti sorsolás: - Tupperware nyereménycsomag
A sorsolás időpontja: 2013. szeptember 16. 14:00
Sorsolás helyszíne: Budapest IX., Mátyás u. 20. Közjegyzői Iroda
A sorsoláson a 2013. szeptember 15. 24:00-ig beérkezett pályázatok vesznek részt.
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5. heti sorsolás: - Tupperware nyereménycsomag
A sorsolás időpontja: 2013. szeptember 23. 14:00
Sorsolás helyszíne: Budapest IX., Mátyás u. 20. Közjegyzői Iroda
A sorsoláson a 2013. szeptember 22. 24:00-ig beérkezett pályázatok vesznek részt.
6. heti sorsolás: - Samsung digitális fényképezőgép
A sorsolás időpontja: 2013. október 01. 14:00
Sorsolás helyszíne: Budapest IX., Mátyás u. 20. Közjegyzői Iroda
A sorsoláson a 2013. szeptember 30. 24:00-ig beérkezett pályázatok vesznek részt

Főnyeremény:
A játék befejezését követően, valamennyi, a főnyereményre pályázatot beküldött játékos közül kerül
kisorsolásra a főnyeremény az alábbiak szerint:
A sorsolás időpontja: 2013. október 01. 14:00
Sorsolás helyszíne: Budapest IX., Mátyás u. 20. Közjegyzői Iroda
A játékosok közül mind a heti, mind pedig a főnyeremény sorsoláson a nyertesek az alábbiak szerint
kerülnek kisorsolásra:
egy (1) db nyertest, majd három (3) db pótnyertest sorsolunk ki közjegyző részvételével.
A pótnyertes akkor válik a nyeremény jogosultjává, ha a nyertes a nyereményre jogosító vásárlást nem
tudja igazolni a játékszabályzatnak megfelelően vagy, ha a nyertes a vásárlást igazoló blokkot
értesítése után a sorolást követő 10 naptári napon belül nem juttatja el a Szervezőnek, továbbá, ha a
nyertes pályázatának érvénytelensége a sorsolást követően bizonyosodik be. Amennyiben az első
pótnyertes hasonlóképp nem tudja igazolni a vásárlást, ill. az előzőekben meghatározott további
feltételek bekövetkezése esetén helyébe a 2. pótnyertes lép, akit hasonló esetben a 3. pótnyertes követ.
A pótnyertesek sorrendiségét a kihúzásuk sorrendje határozza meg.

A sorsolások a fenti helyeken és időpontokban közjegyző jelentében nyilvánosan történnek gépi
sorsolással.

8 A nyertesek értesítése, a jogosultság ellenőrzése
A Szervező a nyerteseket telefonon értesíti azon a telefonszámon, amelyet a postai úton való
beküldéskor, vagy az online regisztrációkor megadott és nevét közzéteszi a www.1mcm.hu
weboldalon.
A nyertesek az értesítését követő 10 (tíz) napon belül küldje vissza az eredeti blokkal/számlával együtt
nevét, címét és azt a telefonszámot, amelyen a nyereményekkel kapcsolatos egyeztetés miatt elérhető,
a következő címre: 1. MCM Kft. 7400 Kaposvár, Iparos utca 4
Más beküldési módot a Szervező nem fogad el. Amennyiben postai úton már beküldte a blokkot, így
azt külön nem szükséges ismét beküldeni azonosítás céljából.
A vásárlást igazoló blokk/számla beérkezését követően a Szervező ellenőrzi annak valódiságát és
eredetiségét. A nyeremény ezt követően kerül átadásra.
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A pályázó által az online megadott és a postai úton visszaküldött blokkhoz/számlához tartozó névnek,
címnek, és telefonszámnak egyeznie kell. Amennyiben nem egyeznek az adatok, úgy a beküldött
blokk/számla és ezáltal a pályázat érvénytelen, nyeremény átvételére nem jogosít.
Csak olyan nyerést igazoló blokkot/számlát, áll a Szervező módjában elfogadni, amelyen a termékek
megvásárlásának időpontja a Játék időtartamára esik és korábbi, mint a nyertes pályázat elküldésének
időpontja és egyértelműen beazonosíthatók rajta a megvásárolt termékek megnevezései.
A bármilyen módon hamisított vagy manipulált vásárlást igazoló szelvények érvénytelenek, és nem
vehetnek részt a játékban. A Játékban részt vevő, vásárlást igazoló szelvények érvényességével
valamint a Játék jelen pontjaiban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita
esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a vásárlást igazoló szelvények tulajdonjogával
kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.
Minden nyeremény átvételének feltétele a rendszerbe került és kisorsolt nyertes adatokhoz tartozó,
azok adataival egyező, vásárlást igazoló, eredeti blokk beküldése a megadott címre.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt,
aki bármely 1. Magyar Cukor Manufaktúra Kft. által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ
el.
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A Játék nyereménye:
A Játék kisorsolásra kerülő díjai:
- 100 db tasakvisszazáró kanál
- 2 db Samsung digitális fényképezőgép
- 4 db Tupperware nyereménycsomag
- 1 db 2 személyes wellness hétvége a Hotel Caramellben

A nyeremény másra át nem váltható.
A nyereményt átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési
igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás
nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező - szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk
kivételével - kifejezetten kizárja a felelősségét a nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett
cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost ért minden kárért.
A nyertes köteles együttműködni a Szervezővel, illetve a megbízásából eljáró bonyolítóval annak
érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 60 napon belül sor kerüljön. Ha
ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való
átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a
nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem
hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.
A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a
postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során
keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
Ha a játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos
érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével vagy
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gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi
ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy
gondnoka jogosult.
10 Adózási kérdések:
A nyeremény esetleges személyi jövedelemadó vonzatát a Szervező viseli.
A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából
nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni.
A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására
nem kerül sor.
11 Adatkezelés:
A Játékos az adatai elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a
Szervező és megbízott adatfeldolgozói a Játék lebonyolítása céljából, felhasználja és kezelje.. Mind a
Szervező, mind megbízottjai a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek (a személyes
adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény., a kutatás és
a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX.
törvény és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981.
január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény) megfelelően, bizalmasan
kezeli.
A résztvevők a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy:
a) a Szervező díjmentesen felhasználja a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit
(név, vezetéknév, cím, életkor, telefonszám stb.) a jelen Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára;
b) a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, valamint
külön díjazás nélkül publikálja, felhasználja, vagy ismertesse a nyertesek nevét és fotóját a médiában
és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban;
Az adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező az adatokat harmadik személyek részére – a kijelölt
adatfeldolgozó(k) kivételével – nem továbbítja, illetve nem hozza nyilvánosságra és a nyereményjáték
végén, a sorsolást követően megsemmisíti.
Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén az Adatvédelmi Biztoshoz
fordulhat.

12 Vegyes rendelkezések:
A résztvevők a részvétellel illetve a pályázat elküldésével automatikusan elfogadják a hivatalos
játékszabályt.
A részletes játékszabályzat elérhető a www.1mcm.hu honlapon.
További információkért a Játék ideje alatt hétköznap 9:00-16:00 között hívható nem emeltdíjas
telefonszám: 06/82-527-267
Budapest, 2013. augusztus 14.
1. Magyar Cukor Manufaktúra Kft.
Szervező
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