
GoodMills Magyarország Kft." Nagyi titka Kollekció nyereményjáték” 

 

RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA 

 

 

1. A GoodMills Magyarország Kft. 2900. Komárom, Klapka György u. 40. ; Adószám: 25298811-2-11 ; 

Cégjegyzékszám: 11-09- 023694 (továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: 

Játék) kizárólag azon 18. (tizennyolcadik) életévét betöltött, az illetékes magyar hatóság által kiadott, érvényes 

személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, Magyarországon adózó, teljes cselekvőképességgel rendelkező 

(ideértve a cselekvőképességet nem érintő támogatott döntéshozatal alatt álló természetes személyeket is) 

magyar állampolgár („Játékos”) a 12. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személy 

(továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki a Játék jelen játékszabályzat 3. pontjában részletezett időtartama alatt 

bármely magyarországi üzletben vagy online a promócióban meghatározott pontrendszernek megfelelően 

legalább 30 pont értékben Nagyi titka termékeket vásárol, továbbá a játékszabályzat 5. pontjában részletezett 

módon elküldi pályázatát, feltéve, hogy a pályázatának elküldését megelőzően hozzájárul személyes adatainak a 

nyereményjátékban való részvétel céljából történő – az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerinti – 

kezeléséhez. 

A játékban résztvevő termékek listája a szabályzat 5. pontjában olvasható. 

 

A nyereményjáték lebonyolítója: Spice Communication Kft., 1022 Budapest Detrekő utca 12.; Adószám: 

13329376-2-41; Cégjegyzékszám: 01-09-729714 (továbbiakban: Lebonyolító) 

 

A Játékos a Játékban való részvétellel maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit. 

 

2. A Játékban kizárólag a magyarországi forgalomban kapható, a Szervező által forgalmazott termékek vesznek 

részt. 

 

3. A Játék időtartama:  

2022. december 1. 12:00:01- től – 2023. április 30. 23:59:59-ig 

 

4. A sorsolás és nyeremények 

 

A pályázatok a promóciós időszakban beérkezési sorrendben kerülnek ellenőrzésre és jóváhagyásra. 

Játékos minimum 30 ponthoz elegendő érvényes termékvásárlást igazoló blokk beküldését követően (1 

termék vásárlása = 10 vagy 15 liszt pont) választhat 1db ajándékot, amely 1db egyedi grafikával ellátott Nagyi 

titka süteményes tányér. 

 

Azon Játékosok, akik elérték a minimum 30 pontot automatikusan részt vesznek a havi sorsolásban, ahol 

havonta 500 db a Játékos által kiválasztott egyedi mintájú Nagyi titka süteményes tányért sorsolunk ki. Minden 

Játékos 1 hónapban csak 1 db tányérra jogosult, azonban többszörös eséllyel vesznek részt azok a sorsoláson, 

akik a 30 pont többszöröseit töltik fel, azaz ahányszor 30 pontnyi felöltést végez Játékos adott hónapban, 

annyiszor vesz részt a sorsolásban, tehát 30 pont = 1x esély, 60 pont = 2x esély és így tovább. 

 

Garantált nyeremény: 

Azok a Játékosok, akik az adott hónapban 150 ponthoz elegendő érvényes pályázatot küldenek be garantált 1 

db Nagyi titka süteményes tányér ajándékra jogosultak. Ezáltal a nevük kikerül a sorsolási halmazból az adott 

hónapban. 

 

Minden hónap első napjával a pontok lenullázódnak, így a gyűjtés újraindul. 

 

 
A nyeremények sorsolásának módja: gépi sorsolás 

 

 



Havi bontás alatt az alábbi időszakok értendők: 

I. 2022. december 1 – december 31. 

II. 2023. január 1 – január 31. 

III. 2023. február 1 – február 28. 

IV. 2023. március 1 – március 31. 

V. 2023. április 1 – április 30. 

 

A játék menetének pontos leírását lásd részletesen az 5. pontban. 

 

A fent megjelölt időszakok lezártát követő sorsolások időpontjai:  

I. Január 12. csütörtök 10:00 

II. Február 3. péntek 10:00 

III. Március 6. hétfő 10:00 

IV. Április 6. csütörtök 10:00 

V. Május 5. péntek 10:00 

 

 

A sorsolások helyszíne a fent említett időpontban, közjegyző jelenlétében, a következő címen: Dr. Máté Viktor 

Közjegyzői Irodája Cím:1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 61. IV. em. 4. 

A promóció nyereményei: 

 

2500 db egyedi grafikával ellátott Nagyi titka süteményes tányér, egyenként bruttó 2 984 Ft értékben, bruttó 

7 461 250 Ft összértékben. 

(előzetesen meghatározott összeg és darabszám, ténylegesen kiosztott ajándékok ismeretében a végösszeg 

módosulhat) 

 

A promócióban résztvevő nyeremények bruttó összértéke: 7 461 250 Ft 

 

Havonta 500 db egyedi mintás tányér kerülne kiosztásra, melyekbe a hónapban jóváhagyott garantált tányér 

nyertesek is beletartoznak. 

 
 

5. A játék menete: 

 

A Játékban az alábbi termékek vesznek részt: 

 

 

EAN kód márka termék megnevezés 
töme

g 

Pontérték  

5998400562042 NAGYI TITKA Nagyi titka Búzarétesliszt 1kg 1 KG 10 pont 

5998400561045 NAGYI TITKA Nagyi titka Búzadara 1kg 1 KG 10 pont 

5998400562271 NAGYI TITKA Nagyi titka Kelt tészta süteményliszt 1kg 1 KG 10 pont 

5998400563100 NAGYI TITKA Nagyi titka Extra finom süteményliszt 1kg 1 KG 10 pont 

5998400562653 NAGYI TITKA Nagyi titka Omlós tészta süteményliszt 1kg 1 KG 10 pont 

5998400562288 NAGYI TITKA Nagyi titka Fehér Búzakenyérliszt 1kg 1 KG 10 pont 



5998400563322 NAGYI TITKA Nagyi titka Félbarna kenyérliszt 1kg 1 KG 10 pont 

5998400563223 NAGYI TITKA  Nagyi titka Pizzaliszt 1kg 1 KG 10 pont 

5998400562400 NAGYI TITKA Nagyi titka Teljes kiőrlésű búzaliszt 1kg 1 KG 10 pont 

5998400562530 NAGYI TITKA Nagyi titka Graham liszt 1kg 1 KG 10 pont 

5998400565173 NAGYI TITKA Nagyi titka Világos rozsliszt 1kg 1 KG 10 pont 

5998400565289 NAGYI TITKA Nagyi titka Teljes kiőrlésű rozsliszt 1kg 1 KG 10 pont 

5998400596016 NAGYI TITKA Nagyi titka Fehér tönkölybúzaliszt 1kg 1 KG 15 pont 

5998400596023 NAGYI TITKA Nagyi titka Teljes kiőrlésű tönkölybúzaliszt 1kg 1 KG 15 pont 

5998400568037 NAGYI TITKA Nagyi titka Mézeskalács liszt 1 kg 1 KG 15 pont 

5998400563339 NAGYI TITKA Nagyi titka Bejgli liszt 1 kg 1 KG 15 pont 

5998400568044 NAGYI TITKA Nagyi titka Kalács liszt 1 kg 1 KG 15 pont 

5998400563360 NAGYI TITKA Nagyi titka Pogácsa liszt 1 kg 1 KG 15 pont 

5998400563353                  NAGYI TITKA  Nagyi titka Fánkliszt 1 kg  1 KG   15 pont 

 

 

A fenti termékek vásárlásával 30 pont összegyűjtése esetén vehet részt a Játékos a promócióban a 

következőekben leírtak szerint: 

 

 

1. fázis – 2022. december 1. 12:00:01 – 2023. április 30. 23:59.59 között 

A https://kollekcio.nagyititka.hu/ weboldalon első lépésként meg kell adnia e-mail címét, amely ellenőrzésre 

kerül, hogy Játékos korábban töltött-e fel Pályázatot a megadott e-mail címmel.  

Amennyiben nem, ez esetben meg kell adnia egy általa választott jelszót, nevét (vezetéknév, keresztnév) 

pontos postai címét, értesítési telefonszámát, valamint a 8 karakterű AP kódot vagy számla sorszámát, a 

vásárlás dátumát és időpontját tartalmazó, a vásárlás tényét igazoló adatsort, valamint fel kell tölteni a 

vásárlást igazoló blokkról készített képet vagy online vásárlás esetén a számla képét/pdf dokumentumot, 

valamint a megvásárolt termékek darabszámát. Az így beküldött képpel/dokumentummal kiegészített adatsor 

számít együttesen egy érvényes Pályázatnak. A Pályázónak szükséges a promóció során az összes feltöltött 

pályázatához tartozó blokkot vagy számlát a promóciós időszak végéig megőriznie. 

Újabb Pályázathoz a Játékos választhatja az Új blokkot/számlát töltök fel opciót, ekkor már nem kell megadnia 

adatait (név, postázási cím, telefonszám) csak a vásárlás tényét igazoló adatokat és dokumentumot kell 

beküldenie. 

Amennyiben Játékos a teljes adatsor megadását követően egy későbbi időpontban látogat vissza, ekkor már 

csak e-mail címét és jelszavát kell megadnia a bejelentkezéshez, majd a fent részletezett módon el kell 

küldenie a vásárlás adatait és a vásárlást igazoló blokkot/dokumentumot. 

Ugyanazon 8 karakterű AP kódot-dátumot-időpontot tartalmazó pályázat weboldalon keresztül történő 

beküldése csak egy alkalommal és csak egy játékos által lehetséges. Amennyiben egy vásárlás alkalmával AP 

12345678 (hagyományos) és AP A2345678 formátumú kóddal ellátott (NAV-os) blokkot is kap a vásárló, akkor 

csak az egyik kóddal van lehetősége pályázni, mivel a két blokk ugyanazon vásárlást igazolja. 



Ezt követően a beérkezett Pályázat ellenőrzésre kerül. Minden megvásárolt és jóváhagyott Nagyi titka 

termékenként 10 vagy 15 pont kerül jóváírásra. A jóváhagyott pontok rögzítéséről vagy esetleges felmerülő 

problémáról válasz-emailben Lebonyolító tájékoztatja a Játékost legkésőbb a Pályázat beérkezését követő 3 

munkanapon belül, kivéve 2022. december 23. 17:00 órától 2023. január 2. 9:00 óra közötti feltöltésekre 

vonatkozóan. Ezek a pályázatok 2023. január 8-ig kerülnek feldolgozásra. 

Az e-mail címmel és jelszóval történő belépéskor a már jóváhagyott és a jóváhagyásra váró pontokat is 

megjeleníti a rendszer. 

Érvényes blokknak vagy számlának az adott promóciós hónapot megelőző maximum 30 nappal korábban 

kiállított vásárlást igazoló blokkot vagy számlát fogadunk el.  

Az adott promóciós hónapok lebontásának részletezése a 4.pontban található. 

Minden összegyűjtött 30 pont után a Játékos választhat a 5 különböző grafikával ellátott Nagyi titka 

süteményes tányér közül 1db-ot, amivel bekerül a havi sorsolási adatbázisba. Ha a Játékos 150 pontot gyűjt 

össze akkor az általa választott 1 db garantált egyedi mintás Nagyi titka süteményes tányérra jogosult.  

 
A pontok a teljes Promóciós időszakban beválthatóak, de minden hónapban nullázódnak és újra indul a 

gyűjtés. 

Minden egyedi, az adott promóciós hónapban regisztrált, jóváhagyott Pályázat részt vesz a havi sorsoláson. 

 

Egy Játékos a Játék ideje alatt korlátlan számú Pályázatot küldhet be, de a promóció teljes időtartama alatt 

maximum 1 szett tányérra (az az összesen 5 db szabadon választott grafikával ellátott tányérra) jogosult. 

 

Amennyiben a vásárlást igazoló blokkon nincs feltüntetve tételesen a termékek megnevezése, melyből 

egyértelműen megállapítható, hogy a termék a fentiekben felsorolt Nagyi titka termék, vagy nem állapítható 

meg egyértelműen a fent leírt Nagyi titka termékek vásárlásának ténye, a Szervező a nyertes Pályázatot 

érvénytelenítheti. 

 

6. A jelen szabályzatnak mindenben megfelelő nyerteseknek a nyereményeit futárszolgálattal juttatja el a 4. 

pontban részletezett havi bontásnál felsorolt időszakok lezárultát követő 90 naptári napon belül, kivéve, ha 

Szervezőn kívül álló okokból nem tudja tartani a fent megjelölt határidőt. (vismajor, tányér készlethiány, 

alapanyaghiány, megbízott futárszolgálat vagy Magyar Posta időszakos leállása, esetleges lassulása esetén) Ez 

esetben a rendszerek és a gyártás helyreállását követően folytatódik a kézbesítés.  

 
7. A sorsolást követően a kisorsolt és jelen szabályzatnak mindenben megfelelő nyerteseknek a nyereményét a 

Szervező – a nyereményjáték Lebonyolítója útján – futárszolgálattal juttatja el a nyerteseknek, az 5. pontban 

teljesült feltételeket követő 90 naptári napon belül. Amennyiben a nyertessel a Szervező önhibáján kívül 60 

naptári napon belül nem tudja felvenni a kapcsolatot, a Szervező a nyertest kizárhatja a Játékból. 

 

8. A Szervező, a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Pályázatot, amelyet beküldő Játékos részére 

a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, vagy 

tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi 

feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. 

 

9. A Szervező a 6. 7. és 8. pontokban írtak szerint tudja biztosítani a nyeremények átvételének lehetőségét, 

ugyanakkor valamennyi nyertes köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények 

átadása a fentiekben írt vonatkozó határidőkön belül megtörténjen.  

 

10. A nyeremények pénzre át nem válthatók. A nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a 

Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremények átvételéből eredő vagy egyéb előre nem 

látható költségei) a Játékost terhelik. 

 

11. A nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos https://kollekcio.nagyititka.hu/ weboldalon 

történő regisztrációt megelőzően a nyereményjátékban való részvételhez kapcsolódó, külön oldalon található 

Adatkezelési Tájékoztató tartalmát megismerje és elfogadja. Az Adatkezelési Tájékoztató az alábbi linken érhető 

el: https://www.goodmills.hu/hu/adatvedelmi-tajekoztato/ 

https://www.goodmills.hu/hu/adatvedelmi-tajekoztato/


 

12. A Játékból ki vannak zárva a GoodMills Magyarország Kft., a Spice Communication Kft., a Be Social Kft. és 

alvállalkozóik munkatársai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott 

hozzátartozói. 

 

13. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, téves vagy nem valós adatfeltüntetés, stb.), adódó 

kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 

 

Egyéb rendelkezések  

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen promóciót bejelentés nélkül visszavonja vis maior (háború, földrengés, 

katasztrófa, sztrájk, alapanyaghiány, ellátási problémák vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor. 

Továbbá fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden illetéktelen (a Játékban való részvételre nem jogosult) 

személy által beküldött vagy érvénytelen Pályázatot. Továbbá, a Szervező fenntartja a jogot, hogy előre nem 

látható okok miatt a jelen Játékot megváltoztassa vagy visszavonja. Ez esetben e tényről a Szervező a 

tájékoztatást a https://kollekcio.nagyititka.hu/ honlapon közzéteszi.  

  

Különösen jogosult a Szervező a Játék visszavonására vagy felfüggesztésére, továbbá a nyeremény 

megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a Játékszabály megszegésének gyanúja merül fel, továbbá 

előre nem látott (vis maior) körülmények felmerülése esetén. A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen vitás 

esetért azzal kapcsolatban, hogy ki tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a 

nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem 

zárják. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, egyetlen érdekelt fél – ideértve a 

Játékosokat – sem jogosult kártérítés igénylésére vagy a Játék folytatásának kérésére. 

 

 

 

Budapest, 2022. december 1. 


