ARCHÍV RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
A MinDig TV Extra - MinDigNyer Hűségprogram hivatalos archív Részvételi- és Játékszabályzata
a 2016. február 1. – 2018. december 31.1 közötti időszakban meghirdetett, lezárult
nyeremények sorsolásán való részvétel feltételeiről, nyeremények átvételével kapcsolatos
információkról és a nyeremények részletes leírásáról. A jelen Archív Részvételi feltételekben
nem foglalt pontok és feltételek megtalálhatók a MinDig TV Extra MinDigNyer Hűségprogram
hivatalos Részvételi- és Játékszabályzatában, amely elérhető a www.mindignyer.hu
weboldalon.
5. A Program menete
5.6. Nyeremények átvétele:
a) a Szervező a nyertest elektronikus úton értesíti, a nyertes által a regisztráció során megadott
e-mail címre küldött e-mail útján, az Ünnepi Naptár Játékban, Ünnepi Meglepetés Játékban és
az Ünnepi Játékban2 való nyertesség esetén a nyerést követően legkésőbb 24 órán belül.
A 2016. június 10. és július 10. között a Foci Játék elnevezésű félkarú rabló nyertesei
visszaigazoló e-mailt kapnak egy nyertes kóddal. Felhívjuk a figyelmet, hogy ezt az értesítő
levelet a kóddal együttesen meg kell őrizni a nyertesség tényének igazolásához.
A 2016. november 15. és 2017. január 15. közötti időszak nyereményének átadására a
nyertessel egyeztetett helyen és időben kerül sor
6. Nyeremények
A Program keretében a Szervező 2016. február 1. – 2017. december 31. között:
6.1. az I. sz. mellékletben szereplő különböző értékű Philips termékeket sorsolja ki az egyes
nyeremény szintekre 2016. február 1. és 2016. március 31. között érvényes Nevezést leadó
Résztvevők Nevezései között 2016. április 5-én 14:00 órakor.
A szintenkénti Philips nyeremények az I. sz. melléklet 1. pontjában találhatók meg.
6.2. az I. sz. mellékletben szereplő különböző értékű Samsung termékeket sorsolja ki az egyes
nyeremény szintekre 2016. április 1. és 2016. május 31. között érvényes Nevezést leadó
Résztvevők Nevezései között 2016. június 2-án 14:00 órakor.
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A szintenkénti Samsung nyeremények az I. sz. melléklet 2. pontjában találhatók meg.
6.3. az I. sz. mellékletben szereplő vonatkozó időszak különböző értékű nyereményeit sorsolja
ki az egyes nyeremény szintekre 2016. június 1. és 2016. július 31. között érvényes Nevezést
leadó Résztvevők Nevezései között 2016. augusztus 3-án 14:00 órakor.
Az időszak szintenkénti nyereményei az I. sz. melléklet 3. pontjában találhatók meg.
6.4. az I. sz. mellékletben szereplő különböző értékű nyeremények kerülnek kiosztásra a 2016.
június 10. és július 10. között a Foci Játék elnevezésű félkarú rablót megpörgető Résztvevők
között. A nyeremények kiosztása folyamatosan történik a véletlenszerűség elvét követve előre
beprogramozott titkos nyerő időpontok alapján. Amelyik Résztvevő pörgetése a nyerő
időponthoz időben a legközelebb áll másodperc alapú pontossággal, nyert. Minden Résztvevő
egy nap legfeljebb egy alkalommal pörgethet.
A Foci Játék nyereményei az I. sz. melléklet 4. pontjában találhatók meg.
6.5. az I. sz. mellékletben szereplő különböző értékű nyereményeket sorsolja ki az egyes
nyeremény szintekre 2016. augusztus 01. és 2016. szeptember 30. között érvényes Nevezést
leadó Résztvevők Nevezései között 2016. október 05-én 14:00-kor.
A szintenkénti nyeremények az I. sz. melléklet 5. pontjában találhatóak meg.
6.6. az I. sz. mellékletben szereplő különböző értékű Bosch termékeket sorsolja ki az egyes
nyeremény szintekre 2016. október 01. és 2016. november 30. között érvényes Nevezést
leadó Résztvevők Nevezései között 2016. december 5-én 14:00-kor. A szintenkénti Bosch
nyeremények az I. sz. melléklet 6. pontjában találhatók meg.
6.7. 2016. november 15. és 2017. január 15. között mindazon Résztvevők között, akik a
Honlapon megtalálható „Nevezek az autó sorsolására” lehetőségre érvényesen kattintanak,
az I. sz. melléklet 7. pontjában található Téli meglepetés nyeremény kerül kisorsolásra
közjegyző jelenlétében 2017. január 19-én 14:00-kor a Lebonyolító székhelyén. A sorsolás nem
nyilvános. A sorsolásra hűségpont beváltás nélkül lehet nevezni. Egy Résztvevő a sorsorsolásra
csak egyszer nevezhet, tehát a sorsolásban csak egyszer vehet részt.
6.8. 2016. december 01. – és 2016. december 31. között az Ünnepi Naptár Játék keretében az
abban Résztvevők között különböző, az I. sz. melléklet. 8. pontjában megtalálható
nyeremények kerülnek kiosztásra. Az Ünnepi Naptár Játékban részt venni a Naptár ablakainak
kattintással történő kinyitásával lehet. A nyeremények kiosztása folyamatosan történik a
véletlenszerűség elvét követve előre beprogramozott titkos nyerő időpontok alapján. Minden
Résztvevő egy nap legfeljebb egy alkalommal nyithatja ki az Ünnep Naptár aktuális ablakát.
Minden ablakot csak egy alkalommal lehet kinyitni, és minden esetben az aktuális naptári
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napnak megfelelő ablakot. Visszamenőleg, illetve előre ablakot kinyitni nem lehet. Amelyik
Résztvevő az adott nyerő időponthoz időben a legközelebb nyitja ki másodperc alapú
pontossággal az ablakot, nyert. Egy típusú nyereményből egy Résztvevő csak egyet nyerhet az
Ünnepi Naptár Játék folyamán.
6.9. az I. sz. mellékletben szereplő különböző értékű nyereményeket sorsolja ki az egyes
nyeremény szintekre 2017. január 01. és 2017. február 28. között érvényes Nevezést leadó
Résztvevők Nevezései között 2017. március 6-án 14:00-kor. A szintenkénti nyeremények az I.
sz. melléklet 9. pontjában találhatók meg.
6.10. az I. sz. mellékletben szereplő különböző értékű nyereményeket sorsolja ki az egyes
nyeremény szintekre 2017. március 01. és 2017. április 30. között érvényes Nevezést leadó
Résztvevők Nevezései között 2017. május 5-én 14:00-kor. A szintenkénti nyeremények az I. sz,
melléklet 10. pontjában találhatók meg.
6.11. 2017. március 13. – és 2017. május 15. között a Barátság Program keretében, az abban
Résztvevők között különböző, az I. sz. melléklet 11. pontjában megtalálható ajándékok
kerülnek kiosztásra és nyeremények találnak gazdára. A Barátság Program nyereményei 2017.
június 5-én 14:00-kor kerülnek kisorsolásra. Azon Résztvevők között, akik a Barátság Program
jelen pontban szereplő időtartama alatt legalább 3 ismerősüknek elküldik a Programba való
meghívót – azaz a Barátság Program keretein belül elérhető Meghívóhoz kapcsolt egyedi linket
(meghívó linket) - elektronikusan és ők be is regisztrálnak mind a hárman, az I. sz. melléklet
11. pontjában található ajándékok („Meghívói Ajándékok”) közül választhatnak, illetve
emellett közöttük kisorsolásra kerül az I. sz. melléklet 11. pontjában található Meghívói
Nyeremény. A meghívói verseny résztvevői („Meghívók”) kizárólagosan felelnek és
szavatolnak ismerőseik e-mailcímének valódiságáért, valamint azért, hogy előzetesen
tájékoztatták őket a meghívó érkezéséről és ők kifejezetten hozzájárultak a Programba szóló
meghívó fogadásához. Szervező és Lebonyolító tévesen írt e-mailcímekért semminemű
felelősséget nem vállal. A Barátság Program jelen pontjában írt időtartamának keretében
meghívott és a meghívás hatására, a meghívóban szereplő meghívó linkre kattintva a
Programban regisztrált Résztvevők („Meghívottak”) között kisorsolásra kerülnek a Meghívotti
Regisztrációs Nyeremények. Azon Meghívottak, akik a meghívás hatására, a meghívó linkre
kattintva beregisztrálnak a Programba, 12 hónapon keresztül kedvezményesen vehetik
igénybe a MinDigTV Extra szolgáltatásait az I. sz. melléklet 11. pontjában található Akciós
feltételrendszer MGM részvételi feltételeiben szereplő mértékben és feltételek mellett. Azon
Meghívottak között, akik a meghívás hatására, a meghívó linkre kattintva beregisztrálnak a
Programba és 2017. május 31-ig szerződést kötnek az Akciós feltételrendszer MGM részvételi
feltételei szerint, részt vesznek a Meghívotti Főnyeremény sorsolásában. Egy Meghívott a
Programban csak egyszer regisztrálhat és élhet az Akciós feltételrendszer MGM részvételi
feltételei által nyújtott kedvezményekkel.
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6.12. az I. sz. mellékletben szereplő különböző értékű nyereményeket sorsolja ki az egyes
nyeremény szintekre 2017. május 01. és 2017. június 30. között érvényes Nevezést leadó
Résztvevők Nevezései között 2017. július 5-én 14:00-kor. A szintenkénti nyeremények az I. sz,
melléklet 12. pontjában találhatók meg.
6.13. 2017. június 15. – és 2017. július 31. között a Barátság Program keretében, az abban
Résztvevők között különböző, az I. sz. melléklet 13. pontjában megtalálható ajándékok
kerülnek kiosztásra és nyeremények találnak gazdára. A Barátság Program nyereményei 2017.
augusztus 21-én 14:00-kor kerülnek kisorsolásra. Azon Résztvevők között, akik a Barátság
Program jelen pontban szereplő időtartama alatt legalább 3 ismerősüknek elküldik a
Programba való meghívót – azaz a Barátság Program keretein belül elérhető Meghívóhoz
kapcsolt egyedi linket (meghívó linket) - elektronikusan és ők be is regisztrálnak mind a
hárman, az I. sz. melléklet 13. pontjában található ajándékok („Meghívói Ajándékok”) közül
választhatnak, illetve emellett közöttük kisorsolásra kerül az I. sz. melléklet 13. pontjában
található Meghívói Nyeremény. A meghívói verseny résztvevői („Meghívók”) kizárólagosan
felelnek és szavatolnak ismerőseik e-mailcímének valódiságáért, valamint azért, hogy
előzetesen tájékoztatták őket a meghívó érkezéséről és ők kifejezetten hozzájárultak a
Programba szóló meghívó fogadásához. Szervező és Lebonyolító tévesen írt e-mailcímekért
semminemű felelősséget nem vállal. A Barátság Program jelen pontban írt időszakának
keretében meghívott és a meghívás hatására, a meghívóban szereplő meghívó linkre kattintva
a Programban regisztrált Résztvevők („Meghívottak”) között kisorsolásra kerülnek a
Meghívotti Regisztrációs Nyeremények. Azon Meghívottak, akik a meghívás hatására, a
meghívó linkre kattintva beregisztrálnak a Programba, 12 hónapon keresztül kedvezményesen
vehetik igénybe a MinDigTV Extra szolgáltatásait az I. sz. melléklet 13. pontjában található
Akciós feltételrendszer MGM részvételi feltételeiben szereplő mértékben és feltételek
mellett. Azon Meghívottak között, akik a meghívás hatására, a meghívó linkre kattintva
beregisztrálnak a Programba és 2017. augusztus 15-ig szerződést kötnek az Akciós
feltételrendszer MGM részvételi feltételei szerint, részt vesznek a Meghívotti Főnyeremény
sorsolásában. Egy Meghívott a Programban csak egyszer regisztrálhat és élhet az Akciós
feltételrendszer MGM részvételi feltételei által nyújtott kedvezményekkel.
6.14. az I. sz. mellékletben szereplő különböző értékű nyereményeket sorsolja ki az egyes
nyeremény szintekre 2017. július 01. és 2017. augusztus 31. között érvényes Nevezést leadó
Résztvevők Nevezései között 2017. szeptember 6-án 14:00-kor. A szintenkénti nyeremények
az I. sz, melléklet 14. pontjában találhatók meg.
6.15. az I. sz. mellékletben szereplő különböző értékű nyereményeket sorsolja ki az egyes
nyeremény szintekre 2017. szeptember 01. és 2017. október 31. között érvényes Nevezést
leadó Résztvevők Nevezései között 2017. november 6-án 14:00-kor. A szintenkénti
nyeremények az I. sz. melléklet 15. pontjában találhatók meg.
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6.16. az I. sz. mellékletben szereplő különböző értékű nyereményeket sorsolja ki az egyes
nyeremény szintekre 2017. november 01. és 2017. november 30. között érvényes Nevezést
leadó Résztvevők Nevezései között 2017. december 6-án 14:00-kor. A szintenkénti
nyeremények az I. sz. melléklet 16. pontjában találhatók meg.
6.17. 2017. december 01. – és 2017. december 31. között az Ünnepi Meglepetés Játék
keretében az abban Résztvevők között különböző, az I. sz. melléklet 17. pontjában
megtalálható nyeremények kerülnek kiosztásra. Az Ünnepi Meglepetés Játékban részt venni a
meglepetés dobozra való kattintással történő kinyitással lehet. A nyeremények kiosztása
folyamatosan történik a véletlenszerűség elvét követve előre beprogramozott titkos nyerő
időpontok alapján. Minden Résztvevő egy nap legfeljebb egy alkalommal nyithatja ki a
meglepetés dobozt. Visszamenőleg, illetve előre nem lehet kinyitni a meglepetés dobozt.
Amelyik Résztvevő az adott nyerő időponthoz időben a legközelebb nyitja ki másodperc alapú
pontossággal a meglepetés dobozt, nyert. Egy típusú nyereményből egy Résztvevő csak egyet
nyerhet az Ünnepi Meglepetés Játék folyamán.
6.18. az I. sz. mellékletben szereplő különböző értékű nyereményeket sorsolja ki az egyes
nyeremény szintekre 2018. január 01. és 2018. február 28.-a között érvényes Nevezést leadó
Résztvevők Nevezései között 2018. március 6-án 14:00-kor. A szintenkénti nyeremények az I.
sz. melléklet 18. pontjában találhatók meg.3
6.19. az I. sz. mellékletben szereplő különböző értékű nyereményeket sorsolja ki az egyes
nyeremény szintekre 2018. március 01. és 2018. április 30.-a között érvényes Nevezést leadó
Résztvevők Nevezései között 2018. május 7-én 14:00-kor. A szintenkénti nyeremények az I. sz.
melléklet 19. pontjában találhatók meg.4
6.20. az I. sz. mellékletben szereplő különböző értékű nyereményeket sorsolja ki az egyes
nyeremény szintekre 2018. május 01. és 2018. június 30.-a között érvényes Nevezést leadó
Résztvevők Nevezései között 2018. július 9-én 14:00-kor. A szintenkénti nyeremények az I. sz.
melléklet 20. pontjában találhatók meg.5
6.21. az I. sz. mellékletben szereplő különböző értékű nyereményeket sorsolja ki az egyes
nyeremény szintekre 2018. július 01. és 2018. augusztus 31.-e között érvényes Nevezést leadó
Résztvevők Nevezései között 2018. szeptember 7-én 14:00-kor. A szintenkénti nyeremények
az I. sz. melléklet 21. pontjában találhatók meg.6
6.22. az I. sz. mellékletben szereplő különböző értékű nyereményeket sorsolja ki az egyes
nyeremény szintekre 2018.szeptember 01. és 2018. október 31.-e között érvényes Nevezést
3
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leadó Résztvevők Nevezései között 2018. november 7-én 14:00-kor. A szintenkénti
nyeremények az I. sz. melléklet 22. pontjában találhatók meg.7
6.23. az I. sz. mellékletben szereplő különböző értékű nyereményeket sorsolja ki az egyes
nyeremény szintekre 2018. november 01. és 2018. november 30.-a között érvényes Nevezést
leadó Résztvevők Nevezései között 2018. december 7-én 14:00-kor. A szintenkénti
nyeremények az I. sz. melléklet 23. pontjában találhatók meg.8
6.24. 2018. december 01. – és 2018. december 31. között az Ünnepi Játék keretében az abban
Résztvevők között különböző, az I. sz. melléklet 24. pontjában megtalálható nyeremények
kerülnek kiosztásra. Az Ünnepi Játékban részt venni a meglepetés zoknira való kattintással
lehet. A nyeremények kiosztása folyamatosan történik a véletlenszerűség elvét követve előre
beprogramozott titkos nyerő időpontok alapján. Minden Résztvevő egy nap legfeljebb egy
alkalommal kattinthat a meglepetés zoknira. Visszamenőleg, illetve előre nem lehet kattintani
a meglepetés zoknira. Amelyik Résztvevő az adott nyerőidőponthoz időben a legközelebb
nyitja ki másodperc alapú pontossággal a meglepetés zoknit, nyert. Egy típusú nyereményből
egy Résztvevő csak egyet nyerhet az Ünnepi Játék folyamán.9
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I. sz. melléklet
1. A 2016. FEBRUÁR 1. ÉS 2016. MÁRCIUS 31. KÖZÖTT NYEREMÉNYEK JELLEMZŐI
a.) 1. nyeremény szint (25 pontos)
1 db Philips reggeliző szett, tartalma:
1 db HR2162/90 Philips Viva Collection Turmixgép. A termék jellemzői:
-Nagy teljesítményű, 600 W-os motor
-Több sebesség és impulzus funkció
- ProBlend 5 csillagos kés a hatékony turmixoláshoz
- 2 literes ütésálló kiöntőedény
- Vízszintjelző és fogantyú a könnyű használatért
1 db HD2628/41 Philips Kenyérpirító. A termék jellemzői:
- Beállítható pirításszabályozó
- Változtatható szélességű, középrezáró nyílások
- Kiolvasztás és pirítás egyetlen lépésben
- A burkolat nem forrósodik át, így biztonságosan megérinthető
- Kivehető morzsatálca
- Automatikus biztonsági kikapcsolás
- Extra kenyérkiemelő
1 db HD9322/60 Philips Vízforraló. A termék jellemzői
- Fény jelzi, amikor a vízforraló bekapcsolt állapotban van
- Egyszerű elhelyezés a vezeték nélküli, 360°-ban elfordítható talppal
- Vízkőszűrő
- Rozsdamentes acélból készült, tartós és biztonságos kialakítás
- Könnyen leolvasható vízszintjelzés mindkét oldalon
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b.) 2. nyeremény szint (50 pontos)
1 db db Philips S9111/31 Senso Touch 9000 elektromos borotva. A termék
jellemzői:
Kontúrkövető technológia, V-Track precíziós körkések, Aquatech - nedves és száraz
borotválkozáshoz, Smart Click precíziós vágókészülék, Super Lift&Cut Action,
SmartClean PLUS: tisztít, szárít, feltöltődik, olajozószerek, tisztítópatron tartozék,
utazótáska, kijelző: 3 szintes akkumulátor jelző, tisztításra emlékeztető jelzés,
akkumulátor lemerülését jelző fény, körkéscserére emlékeztető jelzés, utazózár
jelző, teljesen lemosható, tölthető Li-ion akkumulátor, 50 perc működési idő / 1
óra töltés, cserélhető fej: SH90
c.) 3. nyeremény szint (100 pontos)
1 db Philips HD8831/09 automata eszpresszó kávéfőző. A termék jellemzői: Friss
szemes kávéból készült eszpresszó egyetlen gomb megnyomásával,
beépített tejtartály, 100% kerámia őrlőbetétek, állítható őrlési beállítás,
állítható kávé erősség, intuitív kijelző, állítható kávékifolyó, könnyen tisztítható és
összeállítható, nagy kapacitás és praktikus kialakítás, egyszerű tisztítás a teljesen
kivehető központi egységnek köszönhetően, automatikus tisztítási ciklus és
vízkőmentesítő program
1 db CA6707/00 Saeco karbantartó készlet a Saeco eszpresszó gépekhez. 6
hónapnyi védelem. Tartalma: 2 db Aquaclean filter, 6 db tejmaradvány és kávéolaj
eltávolító, 1 db Grease tube. 5000 csésze kávé vízkőtelenítés nélkül az Aquaclean
filter használatával. Védi a kávégépet a kávémaradványok okozta eltömődésekkel
szemben.
2. A 2016. ÁPRILIS 1. ÉS 2016. MÁJUS 31. KÖZÖTT NYEREMÉNYEK JELLEMZŐI
a.) 1. nyeremény szint
1 db SAMSUNG HW-H430/EN hangprojektor
A termék műszaki jellemzői:
•
•
•
•

Total Power 290 W
Csatornák száma 2,1 Ch
AAC Igen
MP3 Igen

Dekódolási formátum:
•
•
•
•

AAC Igen
MP3 Igen
WAV Igen
WMA Igen
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•
•

OGG Igen
FLAC Igen

b.) 2. nyeremény szint
1 db SAMSUNG UE32J5200AWXXH Full HD Smart LED Televízió
A termék műszaki jellemzői:
•
•
•
•
•
•
•

Felbontás 1920 x 1080
Képátló: 32" / 80 cm
SMART igen
3D nem
WiFi (Típusa) Wi-Fi Direct
HDMI csatlakozók száma 2
Tuner típusa DVB-T, DVB-C

c.) 3. nyeremény szint
1 db SAMSUNG UE43J5500AWXXH SMART LED Televízió
A termék műszaki jellemzői:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Képátló "43"" (109 cm)"
Kontrasztarány Mega kontraszt
Felbontás 1920 x 1080 pixel
Képfrissítés 400 Hz
Tuner típusa DVB-T/C
Hangrendszer Dolby Digital, DTS dekóder
Csatlakozások CI+, digitális optikai, Gigabit LAN port, HDMI, komponens video,
kompozit video, SCART, tápkábel, USB, WiFi
Támogatott szabvány DVB-T/C (kábel TV és földi sugárzáshoz), H.264 / MPEG4 /
Freeview / MHEG-5 for DVB-T/C
Hangsugárzók teljesítménye 20 W
3. A 2016. JÚNIUS 1. ÉS 2016. JÚLIUS 31. KÖZÖTTI NYEREMÉNYEK JELLEMZŐI
a.) 1. nyereményszint (25 pontos)
1 DB LANDMANN GRILLKOCSI (Praktiker cikkszám: 299155):
-

festett fedél és tűztér
hőmérő a fedélben
zománcozott grillrács (2 részes)
grillfelület 42 x 56 cm
állítható magasságú faszénrács
lehajtható oldalpolc
hamugyűjtő
10 személy részére
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b.) 2. nyereményszint (50 pontos)
1 DBTREKKING 28-AS MÉRETŰ NŐI KERÉKPÁR (Pratiker cikkszám: 283790) piros-ezüst
színben és 1 DB TREKKING 28-AS MÉRETŰ FÉRFI KERÉKPÁR (Praktiker cikkszám:
283792) kék-ezüst színben
-

max. teherbírás: 85 kg
acél váz és villa
elől-hátul V-fék
marokváltó - 21 sebességes
fém sárvédők - dinamós világítás szett
csomagtartóval

A kerékpárok mérete nem szabadon választható, kizárólag 28- as méretben állnak
rendelkezésre.
c.) 3. nyereményszint (100 pontos)
1 DB CSALÁDI WELLNESS HÉTVÉGE A 20 ÉVES PUCHNER KASTÉLYSZÁLLÓBAN****.
A csomag tartalma: 3 éjszaka 2 felnőtt + legfeljebb 2 saját gyerek részére, félpanziós
ellátással, Élménybirtok belépővel.
4. A 2016. JÚNIUS 10. ÉS 2016. JÚLIUS 10. KÖZÖTT ZAJLÓ FOCI JÁTÉK NYEREMÉNYEI

a.) Összesen 5 (öt) darab eredeti Adidas UEFA EURO2016TM „Beau Jeu” hivatalos
meccslabda Király Gábor aláírásával: A 2016-os franciaországi Európa Bajnokság
hivatalos meccslabdája eredeti változatban, amely Király Gábor által van dedikálva.
A nyeremény futball labda színe: fehér.
b.) Összesen 100 (száz) darab Adidas UEFA EURO2016TM hivatalos meccslabda
replika változat Király Gábor aláírásával: A 2016-os franciaországi Európa
Bajnokság hivatalos meccslabdája replika változatban, Király Gábor aláírásával. A
nyertes véletlenszerű színben kapja meg a nyeremény futball labdát, a színek:
sárga, piros vagy fehér.
c.) Összesen 250 (kettőszázötven) darab 1 hónapos ingyenes Világjáró kiegészítő
csomag. A Világjáró csomag a következő csatornákat tartalmazza: Animal Planet,
Discovery Science, National Geographic Wild, Viasat Explore.
d.) Összesen 350 (háromszázötven) darab 1 hónapos ingyenes Aktív+ kiegészítő
csomag. Az Aktív+ csomag a következő csatornákat tartalmazza: Digisport 2,
Eurosport 2, RTL Spike, Fishing&Hunting, Brazzers tv Europe.10
A nyertes egy hónapos ingyenes kiegészítő csomagok alapesetben 5 munkanapon
belül aktiválódnak automatikusan. Az aktiválásról nyertes Résztvevő nem kap
külön értesítést.
Amennyiben azonban nyertes Résztvevő olyan kiegészítő csomagot nyert a fentiek
közül, amelyikkel már rendelkezik MinDig TV Extra előfizetéséhez kapcsolódóan, a

10

Az Archív Részvételi Feltételek 2016. június 10-én frissített szövege.
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másik megnyerhető kiegészítő csomagot kapja egy hónapra díjmentesen, de
kizárólag ebben az esetben.
Amennyiben nyertes Résztvevő mindkét kiegészítő csomaggal rendelkezik már
szerződésének keretein belül, abban az esetben nem a fentiektől eltérő egyéb
kiegészítő csomagot kap, hanem:
- előre fizetett szolgáltatás esetén a következő még nem fizetett hónapot kapja
meg ingyenesen a nyertes kiegészítő csomagból
- havidíjas szolgáltatás esetén egy hónapot ingyenesen kap a nyertes kiegészítő
csomagból, amely jóváírás a következő számlán fog jelentkezni.
Amennyiben nyertes Előfizetőnek több kártyája van, minden kártyára megkapja az
ajándék szolgáltatási hónapot.
Az a nyertes Előfizető, akinek díjtartozása van, tartozásának rendezését követően
kapja meg az ajándék egy hónapos szolgáltatását. Tartozásának rendezését az
ügyfélszolgálati elérhetőségeken jeleznie szükséges.
Az az előfizető, akinek a szolgáltatása nem aktív, nem részesül a nyeremény
hónapban.
Nyerés Résztvevőnként legfeljebb egy alkalommal lehetséges a Foci Játék
keretében.
A Kiegészítő csomagok mindegyikét az "E" multiplexen sugározzuk, melynek
lefedettsége jelenleg 85%-os. A lefedettség az alábbi linkre kattintva ellenőrizhető:
http://mindigtv.hu/lefedettseg

5. A 2016. AUGUSZTUS 01. ÉS 2016. SZEPTEMBER 30. KÖZÖTTI NYEREMÉNYEK JELLEMZŐI

a.) 1. nyereményszint (25 pontos)
1 DB KENT PU MAGAS TÁMLÁS MŰBŐR FORGÓSZÉK BÉZS SZÍNBEN (Office Depot
cikkszám: 369.439). A termék jellemzői:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Magas háttámla
Puha poliuretán műbőr
Krómozott karfa kárpitozott támfelülettel
Állítható rugózási keménységű hintamechanika
Krómozott lábkereszt
Gázliftes magasságállítás
Színe: bézs
Tömege: 17,7 kg
Terhelhetőség: 110 kg

b.) 2. nyereményszint (50 pontos)
1 DB FISKARS NYEREMÉNYCSOMAG, TARTALMA:
• 1 db FF Szakácskés élvédő tokkal, 20 cm (Fiskars cikkszám: 102641)
• 1 db Késblokk 5 db késsel, nyers fa (Fiskars cikkszám: 102638)
• 1 db FF Reszelő szett: durva & finom (Fiskars cikkszám: 200090)
• 1 db Serpenyő, 26 cm, kerámia tűzhelyhez (Fiskars cikkszám: 200127)
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•
•

1 db Párolóserpenyő 26 cm, kerámia tűzhelyhez (Fiskars cikkszám: 200120)
1 db Lábas, 3L, rozsdamentes acél (Fiskars cikkszám: 200135)

c.) 3. nyereményszint (100 pontos)
1 DB PLAYSTATION 4 JÁTÉKKONZOL 500 GB
A termék jellemzői:
• Játékeredmények megosztása közösségi oldalakon
• PS Vita Remote Play mód
• 6x sebességű Blu-ray meghajtó a gyors teljesítményhez
• Filmek, játékok és egyéb tartalmak elérése a PlayStation® Network hálózaton
keresztül
• GPU: 1.84 TFLOPS, AMD új generációs Radeon™ alapú grafika motor
• MEMÓRIA: GDDR5 8 GB
• HDD: 500 GB-os merevlemez-meghajtó
• CPU: Alacsony energiafogyasztású, 8 magos x86-64 AMD „Jaguar”
6. A 2016. OKTÓBER 01. ÉS 2016. NOVEMBER 30. KÖZÖTTI NYEREMÉNYEK JELLEMZŐI

a.) 1. nyereményszint (25 pontos)
1 DB BOSCH GYÜMÖLCSCENTRIFUGA (MES4000)
A termék főbb jellemzői:
• XXL nagyméretű (84 mm) betöltőnyílás
• Sebességfokozatok száma: 2
• Teljesítmény: 1000 W
• Hálózati kábelhossz: 150 cm
• A készülék méretei: 400 x 300 x 300
• Frekvencia: 50/60 Hz
• DripStop csepegésgátló
• Gyümölcslétartály mérete: 1500 ml
• Automatikus gyümölcshús kidobás
• Kábeltároló rekesz
• Kés anyaga: kerámia
b.) 2. nyereményszint (50 pontos)
1 DB BOSCH PORZSÁK NÉLKÜLI PORSZÍVÓ (BGC3U330)
A termék főbb jellemzői:
• Mosható HEPA higiéniai szűrő
• EasyClean rendszer
• Halk, átkapcsolható SilentClean Premium szívófej
• Rés- és kárpitszívó fej
• Teleszkópos szívócső
• Automatikus kábelfeltekerés
• Hatósugár 10 m
• A készülék méretei: 276 x 320 x 460 mm
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•
•
•
•
•

Portartály: 1,9 l hasznos térfogat
Ergonomikus kézifogantyú
Kábelfeltekerés: automatikus
Készülékszín: Fekete
SensorBagless™ Technology

c.) 3. nyereményszint (100 pontos)
1 DB KOMBINÁLT HŰTŐ/FAGYASZTÓ (KGV36VL32S)
A termék főbb jellemzői:
• Inoxlook ajtók, króm-inox oldalfalak
• Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, LED-kijelzés
• Hűtőtér:
o Nettó hűtőtér: 215 l
o 4 biztonsági üvegpolc
o Speciális, kivehető, krómozott palacktartó rács
o 1 nagy és 2 kicsi tárólórekesz az ajtón
o Crisperbox
• Fagyasztótér:
o Nettó fagyaztótér: 94 l
o LowFrost könnyített és ritkább leolvasztás
o Fagyasztókapacitás: 7 kg / 24 óra
o VarioZone: kifehető üvegpolcok az extra helyért
o 3 átlátszó fagyasztófiók, melyből 1 BigBox
• Készülékméret: 186 x 60 x 65 cm
• Jobboldali ajtónyitás (megfordítható)
• Nettó össztérfogat: 309 l
• Energiahatékonysági osztály: A++
7. 2016. NOVEMBER 15. ÉS 2017. JANUÁR 15. KÖZÖTTI TÉLI MEGLEPETÉS NYEREMÉNY
JELLEMZŐI

1 db új, Phantom Black színű 3 ajtós Hyundai i20 3DR 1.0 T-GDi LP motorral, Comfort
felszereltséggel, 16" könnyűfém felnikkel.
Az autó jellemzői:
• 100 lóerő
• Belül narancssárga betétes design
• Elektromos szervokormány (MDPS)
• Magasságban és tengelyirányban állítható kormánykerék
• Vezető és utas oldali légzsák
• Oldallégzsákok
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Függönylégzsákok
ABS elektronikus fékerőelosztóval (EBD) és vészfék rásegítővel (BAS)
Elektronikus menetstabilizáló program (ESP)
Járműstabilitás-szabályozó rendszer (VSM)
Visszagurulás gátló (HAC)
Keréknyomás ellenőrző rendszer (TPMS)
Vészfékezés jelző (ESS)
Biztonsági öv figyelmeztető jelzés
Immobilizer
Biztonsági gyermekzár
ISG - Stop & Go rendszer - (automatikus motorleállítás és újraindítás)
Kapcsolás-esedékességjelző
195/55 R16 gumiabroncs + könnyűfém keréktárcsa
Defektjavító készlet
Metálfényezés
Elektromosan állítható, fűtött külső visszapillantó tükrök
Fényezett külső visszapillantó tükrök és ajtókilincsek
Tükörházba épített irányjelző
Hátsó ablaktörlő és mosó
Színezett üvegezés
Hátsó ablak fűtés
Harmadik féklámpa
Első ködlámpa
Smink tükör világítás
Térképolvasó lámpa
Napszemüveg tartó
Bőrborítású kormány és sebességváltó gomb
Tolatást segitő rendszer (érzékelők csak hátul)
"Aero Blade" ablaktörlő lapátok
Textil üléshuzat
- "Dynamic color" textil üléshuzat
Állítható ülésmagasság (vezetőoldali)
Fordulatszámmérő
Kalaptartó
Elektromos ablak elöl
Automata és biztonsági elektromos ablak elöl a vezetőoldalon
Menet közben záródó központi zár
Behajtható kulcs távirányitóval a központi zárhoz
Riasztó
60:40 arányban dönthető hátsó ülés
Magasságban állítható hátsó fejtámlák (3db)
Manuális klímaberendezés, hűthető kesztyűtartóval
Fedélzeti számítógép
RDS funkciós rádió / CD / MP3 lejátszóval
4 hangszóró elöl (magas + közép)
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•
•
•
•
•
•

Multifunkcionális kormánykerék
Sebességtartó és -korlátozó automatika
USB/AUX/iPod csatlakozók
Bluetooth kihangosító
Állítható magasságú csomagtérpadló
Láthatósági csomag:
- LED-es nappali menetfény (DRL)
- Vetítőlencsés fényszóró
- Statikus kanyarfényszóró

8. 2016. DECEMBER 1. ÉS 2017. JANUÁR 15. KÖZÖTTI ÜNNEPI NAPTÁR JÁTÉK
NYEREMÉNYEINEK JELLEMZŐI

10 (tíz) darab ASUS ZenFone 3 Max okostelefon (ZC520TL) Glacier Silver színben
Főbb jellemzők:
• Méret: 149,5 x 73,7 x 85,5 mm
• Súly: 160 g
• Processzor:
o CPU: MediaTek Négymagos processzor
o GPU: Mali T720
• Kijelző.
o 5,2 inch
o HD (1280 x 720) IPS display
• Memória: RAM 2GB 6 3 GB LPDDR3
• Tárhely kapacitás:32GB
o Belső tárhely: eMMC 16GB / 32GB
o Micro SD: Micro SD kártya akár 32GB-ig
• Akkumulátor: 4130MAh-s Lítium (nem eltávolítható)
• SIM kártyák:
o Kettős SIM kártya:
▪ SIM 1: 2G/3G/4G Micro SIM kártya
▪ SIM 2: 2G/3G/4G Nano SIM kártya
• Kamera:
o Előlapon: 5MP kamera
o Hátlapon: 13MP kamera, 5 P Largan lencsék
10 (tíz) darab ASUS ZenPad C 7.0 tablet (Z170C) Fehér színben
Főbb jellemzők:
• Méret: 189 x 108 x 84 mm
• Súly: 265 g
• Kijelző:
o 7” LED háttér világítású WSVGA (1024x600) felbontású képernyő
o 10 ujjas egyidejű kezelés támogatása
o IPS Panel
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•
•
•

o Ujjlenyomatok ellen védő bevonat
o Laminált kijelző
o CPU: Intel® Atom™ x3-C3200 négymagos, 64bit
Grafikus megjelenítés: MaLi-450 MP4
Audioformátumok: 1 x Front Speaker with DTS HD Premium Sound, Supports aptX®
Akkumulátor: 13 Wh Li-polimer akkumulátor

10 (tíz) darab ASUS Cerberus Arctic fejhallgató Fehér színben
Főbb jellemzők:
• Méret: 182,53 x 151,6 x 101,33 mm
• Súly: 266 g
• Hangszóró:
o Hangszóró átmérője: 60 mm
o Hangsugárzó anyaga: neodímium mágnes
• Érzékenység
o Mikrofonrúd: Fejhallgató érzékenysége: -40 dB ± 3 dB
o In-line mikrofon: Fejhallgató érzékenysége: -45 dB ± 3 dB
• Vezeték: 1,2 méteres fonott headset-kábel + 1,3 méteres audio/mikrofon elosztó
(max. 2,5 m)
300 db MinDigTV Extra logóval ellátott bögre
100 db 8 GB-os, MinDigTV Extra logóval ellátott pendrive
300 db 1 hónapos ingyenes Világjáró kiegészítő csomag
A Világjáró csomag a következő csatornákat tartalmazza: Animal Planet, Discovery Science,
National Geographic Wild, Viasat History
300 db 1 hónapos ingyenes Aktív+ csomag
Az Aktív+ csomag a következő csatornákat tartalmazza: Eurosport 2, Fishing&Hunting,
Brazzers tv Europe, RTL Spike, FilmBox Prémium, FilmBox Live. A Filmbox Live egy
alkalmazás, amelyen keresztül TV csatornákat és filmeket nézhet több képernyőn, ehhez
előfizetőszáma segítségével regisztrálnia kell a www.filmboxlive.hu oldalon.
A nyertes egy hónapos ingyenes kiegészítő csomagok alapesetben 5 munkanapon belül
aktiválódnak automatikusan. Az aktiválásról nyertes Résztvevő nem kap külön értesítést.
Amennyiben azonban nyertes Résztvevő olyan kiegészítő csomagot nyert a fentiek közül,
amelyikkel már rendelkezik MinDig TV Extra előfizetéséhez kapcsolódóan, a másik kiegészítő
csomagot kapja egy hónapra ingyenesen, de kizárólag ebben az esetben. A helyettesítő
csomagok tehát a következőképpen alakulnak:
már meglévő Világjáró csomag esetén Aktív+ csomagot,
már meglévő Aktív+ csomag esetén Világjáró csomagot kap a nyertes Résztvevő.
Amennyiben nyertes Résztvevő minden csomaggal rendelkezik már szerződésének keretein
belül, akkor:
- előre fizetett szolgáltatás esetén a következő még nem fizetett hónapot kapja
meg ingyenesen a nyertes kiegészítő csomagból
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-

havidíjas szolgáltatás esetén egy hónapot ingyenesen kap a nyertes kiegészítő
csomagból, amely a következő számlán fog jelentkezni.
Amennyiben nyertes Előfizetőnek több kártyája van, minden kártyára megkapja az ajándék
szolgáltatási hónapot.
Az a nyertes Előfizető, akinek díjtartozása van, tartozásának haladéktalan rendezését
követően kapja meg az ajándék egy hónapos szolgáltatását. Tartozásának rendezését az
ügyfélszolgálati elérhetőségeken jeleznie szükséges.
Az az előfizető, akinek a szolgáltatása nem aktív, nem részesül a nyeremény hónapban.
A Kiegészítő csomagok mindegyikét az "E" multiplexen sugározzuk, melynek lefedettsége
jelenleg 85%-os. A lefedettség az alábbi linkre kattintva ellenőrizhető:
http://mindigtv.hu/lefedettseg
9. 2017. JANUÁR 01. ÉS 2017. FEBRUÁR 28. KÖZÖTTI NYEREMÉNYEK JELLEMZŐI

a.) 1. nyereményszint (25 pontos)
1 DB BOSCH TURMIXGÉP (MMB64G3M):
A termék főbb jellemzői:
• EAN-kód: 4 242 002 790 190
• Készülékház anyaga: műanyag, nemesacéllal
• Turmixkehely anyaga: Thermo-üveg
• Teljesítményigény: 800 W
• Feszültség: 220-240 V
• Frekvencia: 50/60 Hz
• Hálózati kábelhossz: 90,0 cm
• A készülék méretei: 437 x 196 x 237 mm
• Kezelőelemek: be-/kikapcsoló, megvilágított
• Kapcsolási fokozatok száma: fokozatmentes
• Hasznos befogadóképesség: 1,50 l
• Fedélzárás: nem
• Késfajta: nemesacél
• Mixerkehely mérőskálával_ igen
• Fagyálló mixerkehely: igen
• Elektr. fordulatszám-szabályozás: igen
• Pillanat fokozat / pillanatkapcsoló: igen
• Beépített tartozék: 1 x Univerzális aprító
• Készülékszín: fekete
• Cikkszám: 000000000000405532
b.) 2. nyereményszint (50 pontos)
1 DB BOSCH KONYHAI ROBOTGÉP (MUM52120)
A termék főbb jellemzői:
• Beépített tartozékok:
o 1 x Fedél,
o 1 x Szeletelőfeltét,
o 1 x Nemesacél keverőtál,

o 1 x Fém dagasztóbetét,
o 1 x Turmixkehely,
műanyag,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

o 1 x Megfordítható
reszelőkorong,
o 1 x Reszelőkorong,
középfinom,
Készülékszín: fehér
Fokozatok száma: 4-fokozatú
Teljesítményigény: 700 W
Hálózati kábelhossz: 110,0 cm
Cikkszám: 402 815
Kezelőelemek: be-/kikapcsoló, nem megvilágított
EAN-kód: 4 242 002 572 888
Frekvencia: 50/60 Hz
Fedélzárás: igen
A készülék méretei: 282 x 280 x 271 mm
A tál hasznos mennyisége: 3,90 l
Készülékház anyaga: műanyag
Pillanat fokozat / pillanatkapcsoló: igen
Feszültség: 220-240 V
A keverőtálba tölthető max. masszamenyiség: 2 kg

o 1 x Keverő-/habverő
betét,
o 1 x Megfordítható
szeletelőkorong

c.) 3. nyereményszint (100 pontos)
CSALÁDI PIHENÉS OXIGÉN HOTEL **** SUPERIOR FAMILY & SPA-BAN
A nyeremény tartalma:
3 nap, 2 éj tartózkodásra szóló utalvány az Oxigén Hotel **** Superior Family & Spa-ba, 2
felnőtt, 2 gyerek részére, félpanzióval és wellness használattal, Select Plus szobában. Az
utalvány 2017. december 10-ig használható fel, kivétel az Oxigén Hotel **** Superior Family
& Spa által meghatározott kiemelt időszakok. Az utalvány készpénzre nem váltható és
semmilyen módon nem értékesíthető tovább.
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10. 2017. MÁRCIUS 01. ÉS 2017. ÁPRILIS 30. KÖZÖTTI NYEREMÉNYEK JELLEMZŐI
a.) 1. nyereményszint (25 pontos)
1 (egy) darab bruttó 50000 Ft értékű ajándékutalvány a Marionnaud Parfüméria
felajánlásában.
• Felhasználható bármely magyarországi Marionnaud Parfümériában és a
www.marionnaud.hu weboldalon 2017. május 05 és 2017. november 30. között,
minden termékre.
• Az összeg több részletben is felhasználható.
• A www.marionnaud.hu weboldalon történő beváltás esetén a szállítási költség
nem kerül felszámításra.
• Az ajándékutalvány készpénzre nem váltható és semmilyen módon nem
értékesíthető tovább.
b.) 2. nyereményszint (50 pontos)
1 (egy) darab Thule Subterra utazótáska
Főbb jellemzők:
• Méretek: 13.8 x 15.7 x 27.6 in
• Súly: 9.03 lb
• Térfogat: 75 l
• Szín: Dark Shadow
• Anyag: 800D nylon
• Termék megnevezése: TSR-375
• Termékkód: 3203451
c.) 3. nyereményszint (100 pontos)
1 (egy) darab Thule Urban Glide sport babakocsi
Főbb jellemzők:
• Maximális súly: 75 lb
• Méretek (összehajtva): 34.5 x 21 x 14 in
• Súly: 23 lb
• Ülőmagasság: 21 in
• Biztonsági öv: 5 pontos
• Szállítható gyermekek száma: 1
• Szín: Dark Shadow
• Termékkód: 10101905
11. BARÁTSÁG PROGRAM 2017. MÁRCIUS 13. – ÉS 2017. MÁJUS 15. KÖZÖTTI
IDŐSZAKÁNAK AJÁNDÉKAINAK ÉS NYEREMÉNYEINEK JELLEMZŐI
Meghívói Ajándékok
A feltételeknek eleget tévő Meghívó az alábbi két kiegészítő csomag közül választhat:
1 hónapos ingyenes Világjáró kiegészítő csomag
A Világjáró csomag a következő csatornákat tartalmazza: Animal Planet, Discovery Science,
National Geographic Wild, Viasat History
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1 hónapos ingyenes Aktív+ csomag
Az Aktív+ csomag a következő csatornákat tartalmazza: Eurosport 2, Fishing&Hunting,
Brazzers tv Europe, RTL Spike, FilmBox Prémium, FilmBox Live. A Filmbox Live egy alkalmazás,
amelyen keresztül TV csatornákat és filmeket nézhet több képernyőn, ehhez előfizetőszáma
segítségével regisztrálnia kell a www.filmboxlive.hu oldalon.
A nyertes egy hónapos ingyenes kiegészítő csomagok alapesetben 5 munkanapon belül
aktiválódnak automatikusan. Az aktiválásról nyertes Résztvevő nem kap külön értesítést.
Amennyiben azonban nyertes Résztvevő olyan kiegészítő csomagot nyert a fentiek közül,
amelyikkel már rendelkezik MinDig TV Extra előfizetéséhez kapcsolódóan, a másik kiegészítő
csomagot kapja egy hónapra ingyenesen, de kizárólag ebben az esetben. A helyettesítő
csomagok tehát a következőképpen alakulnak:
már meglévő Világjáró csomag esetén Aktív+ csomagot,
már meglévő Aktív+ csomag esetén Világjáró csomagot kap a nyertes Résztvevő.
Amennyiben nyertes Résztvevő minden csomaggal rendelkezik már szerződésének keretein
belül, akkor:
- előre fizetett szolgáltatás esetén a következő még nem fizetett hónapot kapja
meg ingyenesen a nyertes kiegészítő csomagból
- havidíjas szolgáltatás esetén egy hónapot ingyenesen kap a nyertes kiegészítő
csomagból, amely a következő számlán fog jelentkezni.
Amennyiben nyertes Előfizetőnek több kártyája van, minden kártyára megkapja az ajándék
szolgáltatási hónapot.
Az a nyertes Előfizető, akinek díjtartozása van, tartozásának haladéktalan rendezését
követően kapja meg az ajándék egy hónapos szolgáltatását. Tartozásának rendezését az
ügyfélszolgálati elérhetőségeken jeleznie szükséges.
Az az előfizető, akinek a szolgáltatása nem aktív, nem részesül a nyeremény hónapban.
A Kiegészítő csomagok mindegyikét az "E" multiplexen sugározzuk, melynek lefedettsége
jelenleg 85%-os. A lefedettség az alábbi linkre kattintva ellenőrizhető:
http://mindigtv.hu/lefedettseg

Meghívói Nyeremény
1 (egy) db NEUZER Ravenna 50 trekking kerékpár:
Főbb jellemzők:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kerékméret: 28"
üléspozíció: aktív (60 fokos dőlésszög)
fokozatok száma: 21
KRESZ felszereltség: teljes
váz: AL6061 alu
villa: merev acél
fékek: alu V-fék
hajtómű: Prowheel MY-641 28/38/48t
első váltó: Shimano TY500 3 sebességes
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•
•
•
•
•
•
•

hátsó váltó: Shimano TY500 7 sebességes
váltókar: Shimano EF500 3x7 sebességes
első agyak: alu 36h
felnik: Mach1 ER-10 28” duplafalú
köpeny: Kenda K197 700x42c
nyereg: Selle Royal
extrák: sárvédő, csomagtartó, láncvédő, állítható kitámasztó, világítás, küllőprizma,
csengő, komfort markolat

Nyertes által választható méretek és színek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NEUZER Ravenna 50 férfi fekete/cián-piros 19"
NEUZER Ravenna 50 férfi fekete/cián-piros 21"
NEUZER Ravenna 50 férfi navykék/fehér-türkiz 19"
NEUZER Ravenna 50 férfi navykék/fehér-türkiz 21"
NEUZER Ravenna 50 női fehér/lila-szürke 17"
NEUZER Ravenna 50 női fehér/lila-szürke 19"
NEUZER Ravenna 50 női babyblue/fehér-krém 17"
NEUZER Ravenna 50 női babyblue/fehér-krém 19"
NEUZER Ravenna 50 női navykék/fehér-pink 17"
NEUZER Ravenna 50 női navykék/fehér-pink 19"

Meghívotti Regisztrációs Nyeremények
3 (három) darab Meghívotti Regisztrációs Nyeremény kerül kisorsolásra. A Meghívotti
Regisztrációs Nyeremények nyertesei az alábbi két nyeremény közül választhatnak:
1. Nyeremény: Clever Watch Man termékadatok:
Kompatibilitás:

iOS 7.0 vagy fejlettebb / Android 4.3 vagy fejlettebb

Kijelző:

OLED 0,86

Bluetooth verzió:

4.0

Méret:

20 x 12,6 x 146-210 mm

Nettó súly:

26,3 g

Vízállóság:

IPX5

Tartozékok:

Magyar nyelvű használati utasítás / Töltőkábel
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Szín:

Fekete

2. Nyeremény: Clever Watch Woman termékadatok:
Kompatibilitás:

iOS 7.0 vagy fejlettebb / Android 4.3 vagy fejlettebb

Bluetooth verzió:

4.0

Kijelző:

OLED 0,66

Méret:

23,8 x 12,3 x 138-197 mm

Nettó súly:

28,6 g

Vízállóság:

IPX7

Tartozékok:

Magyar nyelvű használati utasítás / Töltőkábel

Szín:

Fehér
Akciós feltételrendszer MGM

A.) Általános részvételi feltételek
Az akcióban azok az előfizetők vehetnek részt, akik:
•
mindignyer.hu promóciós oldalon regisztráltak és hiánytalanul
kitöltötték az MGM ajánlási program regisztrációs adatlapját.
•
új előfizetők, vagyis az akcióban való részvételre irányulói szándékukat
tartalmazó nyilatkozatuk megtételekor a MindigTV Extra szolgáltatás
igénybe vételére a szolgáltatóval sem határozott, sem határozatlan
időtartamú előfizetői szerződéssel nem rendelkeznek,
•
az új előfizetői szerződés keretében 2017. március 1. napján, vagy azt
követően Alap vagy Családi műsorcsomagra fizetnek elő,
•
megfelelnek az Antenna Hungária Zrt. szerződéskötési feltételeinek;
•
szóban vagy írásban a szolgáltatóval a szolgáltatás igénybe vételére
vonatkozóan szerződést kötnek.
Az akciósan igénybe vehető szolgáltatás az előfizető választása szerint Alap
vagy Családi Műsorcsomag, az előfizetői szerződés határozott idejű,
időtartama 12 hónap.
B.) Díjak
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1.

Az egyszeri kártyaaktiválási díjat abban az esetben engedi el a szolgáltató,
amennyiben a MinDig TV Extra kártya mellé dekóder vagy kártyaolvasó
modul is megvásárlásra kerül. Önálló kártya igénylése esetén az egyszeri
kártyaaktiválási díj minden esetben a MinDig TV Extra szolgáltatásra
vonatkozó általános szerződési feltételek (’ÁSZF’) 2. számú mellékletében
szereplő listaáron (jelenleg bruttó 2.899Ft), kártyánként kerül
kiszámlázásra, függetlenül a megrendelt programcsomagoktól.

2.

Alap Műsorcsomag akciós díja: bruttó 1.499Ft/hó
Az Alap Műsorcsomag havi díja a 12 határozott idejű szerződések esetében
a határozott idő teljes időtartama alatt garantáltan bruttó 1.499 Ft/hó. Az
ezen időszakokat követő határozatlan tartamú előfizetői szerződés
létrejötte esetén, az ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő mindenkor
érvényes listaár kerül felszámításra, amely jelenleg bruttó 1.699 Ft/hó.

3.

Családi Műsorcsomag akciós díja: bruttó 2.499 Ft/hó
A Családi Műsorcsomag havi díja a 12 hónapos határozott idejű
szerződések esetében a határozott idő teljes időtartama alatt garantáltan
bruttó 2.499 Ft/hó. Az ezen időszakokat követő határozatlan tartamú
előfizetői szerződés létrejötte esetén, az ÁSZF 2. számú mellékletében
szereplő mindenkor érvényes listaár kerül felszámításra, amely jelenleg
bruttó 2.999 Ft/hó.

4.

Aktív+, Világjáró kiegészítő csomagok díjai
A Világjáró kiegészítő csomagok havi díja a 12 hónapos határozott idejű
szerződések esetében a határozott idő teljes időtartama alatt garantáltan
bruttó 599 Ft/hó/csomag illetve az Aktív+ kiegészítő csomag esetén bruttó
699 FT/hó/csomag.
Az ezen időszakokat követő határozatlan tartamú előfizetői szerződés
létrejötte esetén az ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő mindenkor
érvényes listaár kerül felszámításra, amely a Világjáró csomag esetén
jelenleg bruttó 699 Ft/hó/csomag, az Aktív+ csomag esetén bruttó 799
Ft/hó/csomag.

5.

A szolgáltatás igénybe vételének akciós díjai
Műsorcsomagok havi
díja

1 éves
határozott
idejű szerződés
esetén (bruttó)

Alap Műsorcsomag
Családi Műsorcsomag

1.499 Ft
2.499 Ft

Határozatlan
tartamú
szerződés esetén,
az ÁSZF jelenleg
érvényes listaára
(bruttó)
1.699 Ft
2.999 Ft
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Kiegészítő csomagok
havi díja
Aktív+
Világjáró
6.

699 Ft
599 Ft

799 Ft
699 Ft

A megvásárolható eszközök (dekóder, CAM) kedvezményes díjai
Eszköz
kedvezményes
Bruttó ára
Dekóder
CAM modul

12 havi határozott idejű szerződéskötés
esetén (bruttó Ft)
ALAP
CSALÁDI
8.999
7.999

8.999
7.999

Határozatlan idejű előfizetői szerződés kötése esetén a listaárat
alkalmazza szolgáltató, a dekóder listaára bruttó 12.999 Ft, a CA modul
listaára bruttó 11.999 Ft.

C.) Az előfizetői szerződés megszűnése a határozott idő alatt, szüneteltetés,
csomagváltás
Az előfizetői szerződés teljes határozott tartama alatt az előfizető vállalja,
hogy fenntartja jogviszonyát a szolgáltatóval. Amennyiben előfizetői
szerződést a határozott idő lejárta előtt felmondja az előfizető, vagy az
előfizető érdekkörében bekövetkező ok miatt a szolgáltató mondja fel a
szerződést, úgy az előfizető köteles megfizetni a szolgáltató által az előfizetői
szerződés keretében a megszűnéséig nyújtott és az előfizető által
ténylegesen igénybe vett kedvezmények összegét, amely az alábbiak szerint
számítható ki:
a.

Igénybevett kedvezményes hónapok száma (a) szorozva a kedvezményes
időszakban igénybevett csomag listaára (b) és a kedvezményes előfizetési díj
(c) különbözetével, azaz
Kedvezmény összege = a x (b - c)

b.

Elengedett kártyaaktiválási díj

c.

Az eszközök eladási árából nyújtott kedvezmény
Eszköz listaáras vételi ára – Eszköz kedvezményes vételi ára

Az előfizető kérelmére a szolgáltató a szerződés határozott időtartama alatt
szüneteltetheti a szolgáltatást, azonban a szüneteltetés ideje nem számít bele
a határozott időszakba (vagyis a szünetelés idejével a határozott idő
meghosszabbodik), valamint a kedvezmény a szüneteltetés alatt az ÁSZF

25

szerint fizetendő díjakra nem vonatkozik. Az akció időtartama alatti
csomagváltásra az ÁSZF rendelkezései (9.2.7 pont) értelemszerűen irányadók.
Előfizető az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó írásos vagy szóbeli
nyilatkozatával kijelenti, hogy a szolgáltató MinDigTV Extra szolgáltatásának
akciós kedvezménnyel történő igénybe vételére vonatkozó, a jelen
mellékletbe foglalt ajánlatát megismerte, és annak rá vonatkozó feltételeit
az előfizetői szerződés törzsszövegében foglaltak szerint fogadja el.
Meghívotti Főnyeremény
1 (egy) db NEUZER Ravenna 50 trekking kerékpár:
Főbb jellemzők:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kerékméret: 28"
üléspozíció: aktív (60 fokos dőlésszög)
fokozatok száma: 21
KRESZ felszereltség: teljes
váz: AL6061 alu
villa: merev acél
fékek: alu V-fék
hajtómű: Prowheel MY-641 28/38/48t
első váltó: Shimano TY500 3 sebességes
hátsó váltó: Shimano TY500 7 sebességes
váltókar: Shimano EF500 3x7 sebességes
első agyak: alu 36h
felnik: Mach1 ER-10 28” duplafalú
köpeny: Kenda K197 700x42c
nyereg: Selle Royal
extrák: sárvédő, csomagtartó, láncvédő, állítható kitámasztó, világítás, küllőprizma,
csengő, komfort markolat

Nyertes által választható méretek és színek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NEUZER Ravenna 50 férfi fekete/cián-piros 19"
NEUZER Ravenna 50 férfi fekete/cián-piros 21"
NEUZER Ravenna 50 férfi navykék/fehér-türkiz 19"
NEUZER Ravenna 50 férfi navykék/fehér-türkiz 21"
NEUZER Ravenna 50 női fehér/lila-szürke 17"
NEUZER Ravenna 50 női fehér/lila-szürke 19"
NEUZER Ravenna 50 női babyblue/fehér-krém 17"
NEUZER Ravenna 50 női babyblue/fehér-krém 19"
NEUZER Ravenna 50 női navykék/fehér-pink 17"
NEUZER Ravenna 50 női navykék/fehér-pink 19"
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12. 2017. MÁJUS 01. ÉS 2017. JÚNIUS 30. KÖZÖTTI NYEREMÉNYEK JELLEMZŐI
a.) 1. nyereményszint (25 pontos)
HUAWEI P8 LITE DUAL SIM okostelefon fekete színben
A termék főbb jellemzői:
• NFC: Igen
• Kijelző méret: 5.0" Multi-Touch HD
(1280x720) kijelző
• DUAL SIM: Igen
• Tárhely: 16GB Flash Drive
• Szolgáltató független: Igen
• Tárhely bővítés: 128GB-ig MicroSD
• SIM kártya méret: Micro SIM, Nano
kártyával
SIM
• Akkumulátor: 2200 mAh (Lithium• Processzor: ARM Cortex™-A53
ion)
(HiSilicon Kirin 620 Octa-Core,
1.2GHz)
• Méret: 143 x 70.6 x 7.7 mm
• Operációs rendszer: Android™
• Súly: 131g
5.0.2 (Lollipop)
A termékről további információ megtalálható a http://www.notebook.hu/huawei-p8-litefekete weboldalon.
b.) 2. nyereményszint (50 pontos)
HP 15-AY004NH (X5C79EA) notebook ezüst-fehér színben
A termék főbb jellemzői:
• Processzor: Intel® Celeron® N3060
• WLAN: Wireless 802.11b/g/n
(2M Cache, up to 2,48GHz)
• LAN: 10/100
• Operációs rendszer: FreeDos
• SD kártyaolvasó
• Memória: 4GB DDR3L/1600 MHz
• Audió: Beépített DTS® sztereó
hangszórók
• Kijelző méret: 15.6" FULL HD LED
AntiGlare (matt kijelző) 1920x1080
• Beépített HD webkamera
pixel
• Akkumulátor: 41 Wh (Lithium-ion)
• Grafikus vezérlő: Intel® HD
• Súly: 2.19kg
Graphics 400
• Méret: 384,3 x 254,6 x 24,3 mm
• Optikai meghajtó: 8x DVD+-RW SM
• Merevlemez:1TB 5400RPM SATA
• HDMI port: Van
HDD
• Bluetooth 4.0
A termékről további információ megtalálható a http://www.notebook.hu/hp-15ay004nh-x5c79ea-ezust-feher weboldalon.
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c.) 3. nyereményszint (100 pontos)
1 (azaz egy) darab 2 felnőtt és 2 gyermek részére, 3 éjszakára, bármely standard
vagy családi lakosztályban való tartózkodásra jogosító utalvány a Puchner
Kastélyszálló****-ba. Az utalvány 2017. november 30-ig használható fel (kivéve
kiemelt ünnepi időszakok) és az alábbiakat tartalmazza.:
•

Félpanziós ellátás: svédasztalos reggeli és büfévacsora. A vacsoránál korlátlan
italfogyasztás 1,5órás időtartamban (ásványvíz, rostos és szénsavas üdítők,
csapolt sör, ház bora)

•

A francia mintára épült élményfürdőben és a marokkói hangulatú fürdőben a
medencék, a pezsgőfürdők, gőzfürdő, szauna és infraszauna használata.

•

Palotában a wellness részleg szolgáltatásai, melyet 18 év feletti vendégeink
vehetnek igénybe.

•

Sportközpontunkban a fitness terem használata.

•

Korlátlan internet hozzáférés.

•
•
•

Szobaszéf használata.
Fürdőköpeny használata.
Egy alkalommal egész napos belépő az Élménybirtokra.

13. A BARÁTSÁG PROGRAM 2017. JÚNIUS 15. ÉS 2017. JÚLIUS 31. KÖZÖTTI IDŐSZAKÁNAK
AJÁNDÉKAINAK ÉS NYEREMÉNYEINEK JELLEMZŐI
Meghívói Ajándékok
A feltételeknek eleget tévő Meghívó az alábbi két kiegészítő csomag közül választhat:
1 hónapos ingyenes Világjáró kiegészítő csomag
A Világjáró csomag a következő csatornákat tartalmazza: Animal Planet, Discovery Science,
National Geographic Wild, Viasat History
1 hónapos ingyenes Aktív+ csomag
Az Aktív+ csomag a következő csatornákat tartalmazza: Eurosport 2, Fishing&Hunting,
Brazzers tv Europe, RTL Spike, FilmBox Prémium, FilmBox Live. A Filmbox Live egy alkalmazás,
amelyen keresztül TV csatornákat és filmeket nézhet több képernyőn, ehhez előfizetőszáma
segítségével regisztrálnia kell a www.filmboxlive.hu oldalon.
A nyertes egy hónapos ingyenes kiegészítő csomagok alapesetben 5 munkanapon belül
aktiválódnak automatikusan. Az aktiválásról nyertes Résztvevő nem kap külön értesítést.
Amennyiben azonban nyertes Résztvevő olyan kiegészítő csomagot nyert a fentiek közül,
amelyikkel már rendelkezik MinDig TV Extra előfizetéséhez kapcsolódóan, a másik kiegészítő
csomagot kapja egy hónapra ingyenesen, de kizárólag ebben az esetben. A helyettesítő
csomagok tehát a következőképpen alakulnak:
már meglévő Világjáró csomag esetén Aktív+ csomagot,
már meglévő Aktív+ csomag esetén Világjáró csomagot kap a nyertes Résztvevő.
Amennyiben nyertes Résztvevő minden csomaggal rendelkezik már szerződésének keretein
belül, akkor:
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-

előre fizetett szolgáltatás esetén a következő még nem fizetett hónapot kapja
meg ingyenesen a nyertes kiegészítő csomagból
- havidíjas szolgáltatás esetén egy hónapot ingyenesen kap a nyertes kiegészítő
csomagból, amely a következő számlán fog jelentkezni.
Amennyiben nyertes Előfizetőnek több kártyája van, minden kártyára megkapja az ajándék
szolgáltatási hónapot.
Az a nyertes Előfizető, akinek díjtartozása van, tartozásának haladéktalan rendezését
követően kapja meg az ajándék egy hónapos szolgáltatását. Tartozásának rendezését az
ügyfélszolgálati elérhetőségeken jeleznie szükséges.
Az az előfizető, akinek a szolgáltatása nem aktív, nem részesül a nyeremény hónapban.
A Kiegészítő csomagok mindegyikét az "E" multiplexen sugározzuk, melynek lefedettsége
jelenleg 85%-os. A lefedettség az alábbi linkre kattintva ellenőrizhető:
http://mindigtv.hu/lefedettseg

Meghívói Nyeremény
1 (azaz egy) darab nyereménycsomag, amely az alábbiakat tartalmazza:
Darabszám

Termék neve

Kép

Cikkszám

EAN-Code

1 db

Kettle™ Plus,
47cm, Black
faszenes grill

13601004

77924051890

1 db

2-es eszköz szett,
nemesacél

6645

77924011191

1 db

BBQ kesztyű,
fekete, vörös
gömbgrill mintával

6472

77924011887

1 db

T Grillkefe, 30cm,
nemesacél
sörtékkel

6494

77924018954
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1 db

Begyújtókémény
RapidFire Szett
2KG WEBER
Brikettel &
Begyújtó kockával
(egységcsomagolás
1/2 Euro palettán)

17631

77924041068

1 db

Weber´s Grillezés
faszénnel könyv

13017

9786155113017

Meghívotti Regisztrációs Nyeremények
20 (húsz) darab, egyenként 5000 (ötezer) Forint értékű KOTÁNYI fűszercsomag kerül
kisorsolásra, mint Meghívotti Regisztrációs Nyeremény. A KOTÁNYI fűszercsomagok
mindegyike az alábbiakat tartalmazza:
Darabászám

Termék megnevezése

1 db

Kotányi Boston BBQ - kávés
rub

1 db

Kotányi Texas BBQ - Füstös
rub

1 db

KOTÁNYI
klasszikus hamburger fszk.

1 db

KOTÁNYI amerikai
BBQ hamburger fszk.

1 db

KOTÁNYI ázsiai hamburger
fszk.

1 db

Kotányi grill barbecue
dobozos kiszerelés

1 db

Kotányi grill steak dobozos
kiszerelés
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1 db

Kotányi grill zöldség
dobozos kiszerelés

1 db

Kotányi grill szárnyas
dobozos kiszerelés

1 db

Bors&tengeri só malom

1 db

sültkrumpli malom

Akciós feltételrendszer MGM

A.) Általános részvételi feltételek
Az akcióban azok az előfizetők vehetnek részt, akik:
•
mindignyer.hu promóciós oldalon regisztráltak és hiánytalanul
kitöltötték az MGM ajánlási program regisztrációs adatlapját.
•
új előfizetők, vagyis az akcióban való részvételre irányulói szándékukat
tartalmazó nyilatkozatuk megtételekor a MindigTV Extra szolgáltatás
igénybe vételére a szolgáltatóval sem határozott, sem határozatlan
időtartamú előfizetői szerződéssel nem rendelkeznek,
•
az új előfizetői szerződés keretében 2017. március 1. napján, vagy azt
követően Alap vagy Családi műsorcsomagra fizetnek elő,
•
megfelelnek az Antenna Hungária Zrt. szerződéskötési feltételeinek;
•
szóban vagy írásban a szolgáltatóval a szolgáltatás igénybe vételére
vonatkozóan szerződést kötnek.
Az akciósan igénybe vehető szolgáltatás az előfizető választása szerint Alap
vagy Családi Műsorcsomag, az előfizetői szerződés határozott idejű,
időtartama 12 hónap.
B.) Díjak
7.

Az egyszeri kártyaaktiválási díjat abban az esetben engedi el a szolgáltató,
amennyiben a MinDig TV Extra kártya mellé dekóder vagy kártyaolvasó
modul is megvásárlásra kerül. Önálló kártya igénylése esetén az egyszeri
kártyaaktiválási díj minden esetben a MinDig TV Extra szolgáltatásra
vonatkozó általános szerződési feltételek (’ÁSZF’) 2. számú mellékletében
szereplő listaáron (jelenleg bruttó 2.899Ft), kártyánként kerül
kiszámlázásra, függetlenül a megrendelt programcsomagoktól.

8.

Alap Műsorcsomag akciós díja: bruttó 1.499Ft/hó
Az Alap Műsorcsomag havi díja a 12 határozott idejű szerződések esetében
a határozott idő teljes időtartama alatt garantáltan bruttó 1.499 Ft/hó. Az
ezen időszakokat követő határozatlan tartamú előfizetői szerződés

31

létrejötte esetén, az ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő mindenkor
érvényes listaár kerül felszámításra, amely jelenleg bruttó 1.699 Ft/hó.
9.

Családi Műsorcsomag akciós díja: bruttó 2.499 Ft/hó
A Családi Műsorcsomag havi díja a 12 hónapos határozott idejű
szerződések esetében a határozott idő teljes időtartama alatt garantáltan
bruttó 2.499 Ft/hó. Az ezen időszakokat követő határozatlan tartamú
előfizetői szerződés létrejötte esetén, az ÁSZF 2. számú mellékletében
szereplő mindenkor érvényes listaár kerül felszámításra, amely jelenleg
bruttó 2.999 Ft/hó.

10.

Aktív+, Világjáró kiegészítő csomagok díjai
A Világjáró kiegészítő csomagok havi díja a 12 hónapos határozott idejű
szerződések esetében a határozott idő teljes időtartama alatt garantáltan
bruttó 599 Ft/hó/csomag illetve az Aktív+ kiegészítő csomag esetén bruttó
699 FT/hó/csomag.
Az ezen időszakokat követő határozatlan tartamú előfizetői szerződés
létrejötte esetén az ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő mindenkor
érvényes listaár kerül felszámításra, amely a Világjáró csomag esetén
jelenleg bruttó 699 Ft/hó/csomag, az Aktív+ csomag esetén bruttó 799
Ft/hó/csomag.

11.

A szolgáltatás igénybe vételének akciós díjai

12.

Műsorcsomagok havi
díja

1 éves
határozott
idejű szerződés
esetén (bruttó)

Alap Műsorcsomag
Családi Műsorcsomag
Kiegészítő csomagok
havi díja
Aktív+
Világjáró

1.499 Ft
2.499 Ft

Határozatlan
tartamú
szerződés esetén,
az ÁSZF jelenleg
érvényes listaára
(bruttó)
1.699 Ft
2.999 Ft

699 Ft
599 Ft

799 Ft
699 Ft

A megvásárolható eszközök (dekóder, CAM) kedvezményes díjai
Eszköz
kedvezményes
Bruttó ára
Dekóder
CAM modul

12 havi határozott idejű szerződéskötés
esetén (bruttó Ft)
ALAP
CSALÁDI
8.999
7.999

8.999
7.999
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Határozatlan idejű előfizetői szerződés kötése esetén a listaárat
alkalmazza szolgáltató, a dekóder listaára bruttó 12.999 Ft, a CA modul
listaára bruttó 11.999 Ft.

C.) Az előfizetői szerződés megszűnése a határozott idő alatt, szüneteltetés,
csomagváltás
Az előfizetői szerződés teljes határozott tartama alatt az előfizető vállalja,
hogy fenntartja jogviszonyát a szolgáltatóval. Amennyiben előfizetői
szerződést a határozott idő lejárta előtt felmondja az előfizető, vagy az
előfizető érdekkörében bekövetkező ok miatt a szolgáltató mondja fel a
szerződést, úgy az előfizető köteles megfizetni a szolgáltató által az előfizetői
szerződés keretében a megszűnéséig nyújtott és az előfizető által
ténylegesen igénybe vett kedvezmények összegét, amely az alábbiak szerint
számítható ki:
d.

Igénybevett kedvezményes hónapok száma (a) szorozva a kedvezményes
időszakban igénybevett csomag listaára (b) és a kedvezményes előfizetési díj
(c) különbözetével, azaz
Kedvezmény összege = a x (b - c)

e.

Elengedett kártyaaktiválási díj

f.

Az eszközök eladási árából nyújtott kedvezmény
Eszköz listaáras vételi ára – Eszköz kedvezményes vételi ára

Az előfizető kérelmére a szolgáltató a szerződés határozott időtartama alatt
szüneteltetheti a szolgáltatást, azonban a szüneteltetés ideje nem számít bele
a határozott időszakba (vagyis a szünetelés idejével a határozott idő
meghosszabbodik), valamint a kedvezmény a szüneteltetés alatt az ÁSZF
szerint fizetendő díjakra nem vonatkozik. Az akció időtartama alatti
csomagváltásra az ÁSZF rendelkezései (9.2.7 pont) értelemszerűen irányadók.
Előfizető az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó írásos vagy szóbeli
nyilatkozatával kijelenti, hogy a szolgáltató MinDigTV Extra szolgáltatásának
akciós kedvezménnyel történő igénybe vételére vonatkozó, a jelen
mellékletbe foglalt ajánlatát megismerte, és annak rá vonatkozó feltételeit
az előfizetői szerződés törzsszövegében foglaltak szerint fogadja el.
Meghívotti Főnyeremény
1 (azaz egy) darab nyereménycsomag, amely az alábbiakat tartalmazza:
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Darabszám

Termék neve

Kép

Cikkszám

EAN-Code

1 db

Kettle™ Plus,
47cm, Black
faszenes grill

13601004

77924051890

1 db

2-es eszköz szett,
nemesacél

6645

77924011191

1 db

BBQ kesztyű,
fekete, vörös
gömbgrill mintával

6472

77924011887

1 db

T Grillkefe, 30cm,
nemesacél
sörtékkel

6494

77924018954

1 db

Begyújtókémény
RapidFire Szett
2KG WEBER
Brikettel &
Begyújtó kockával
(egységcsomagolás
1/2 Euro palettán)

17631

77924041068

1 db

Weber´s Grillezés
faszénnel könyv

13017

9786155113017
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14. 2017. JÚLIUS 01. ÉS 2017. AUGUSZTUS 31. KÖZÖTTI NYEREMÉNYEK JELLEMZŐI
a.) 1. nyereményszint (25 pontos)
2 éjszakás kikapcsolódás a Hotel Eger & Park****-ban:
A nyeremény utalvány formájában kerül átadásra. A szállásutalvány érvényes: 2017.
09. 01. - 2018. 06. 30. között, a szállodával történt előzetes egyeztetés alapján. Kivételt
képeznek a szálloda által kiemelt időszakok (őszi szünet, karácsonytól – szilveszterig,
húsvét, pünkösd, május 1.) és az államilag elismert ünnepnapok. Szobafoglalás írásos
megrendelést alapján történik, a szállodával történő egyeztetést követően.
Tartalma:
• Szállás 2 éjszakára 2 fő részére az Eger épületrész modern stílusban berendezett
szobáinak egyikében.
• Gazdag svédasztalos büféreggelivel és büfévacsorával, mely magyaros és
nemzetközi, valamint diétás-, és reform választékkal is kiegészül. Alkalmanként
élőzene kíséretében.
• Wellness részleg korlátlan használata: úszómedence, élménymedencék,
pezsgőmedence, csúszdával felszerelt gyermekpancsoló.
• Szauna világ szolgáltatásai: finn szauna, bioszauna, gőzkabin, aromakabin,
oxigénnel dúsított sószoba, jégkút, valamint infra szauna és fényterápia előnyeit
ötvöző kombiszauna (mozgáskorlátozott vendégeknek is).
• Kardiogépekel felszerelt fitness terem korlátlan használata (nyitva tartás ideje
alatt).
• Fürdőköpeny használat (felnőtt és gyermek vendégek részére).
• Szabadtéri gyermekjátszótér, valamint gyermek játszószoba használata.
• Ingyenes WIFI a szobákban és a szálloda teljes területén.
b.) 2. nyereményszint (50 pontos)
3 éjszakás kikapcsolódás a Hotel Eger & Park****-ban:
A nyeremény utalvány formájában kerül átadásra. A szállásutalvány érvényes: 2017.
09. 01. - 2018. 06. 30. között, a szállodával történt előzetes egyeztetés alapján. Kivételt
képeznek a szálloda által kiemelt időszakok (őszi szünet, karácsonytól – szilveszterig,
húsvét, pünkösd, május 1.) és az államilag elismert ünnepnapok.
Szobafoglalás írásos megrendelést alapján történik, a szállodával történő egyeztetést
követően.
Tartalma:
• Szállás 3 éjszakára 2 fő részére a Park Hotel épületrész barokk stílusban
berendezett superior típusú szobájában.
• Gazdag svédasztalos büféreggelivel és büfévacsorával, mely magyaros és
nemzetközi, valamint diétás-, és reform választékkal is kiegészül. Alkalmanként
élőzene kíséretében.
• A szálloda drink bárjában és éttermében történő italfogyasztásból 10%
kedvezmény biztosított a távozás napján.
• Wellness részleg korlátlan használata: úszómedence, élménymedencék,
pezsgőmedence, csúszdával felszerelt gyermekpancsoló.
• Szauna világ szolgáltatásai: finn szauna, bioszauna, gőzkabin, aromakabin,
oxigénnel dúsított sószoba, jégkút, valamint infra szauna és fényterápia előnyeit
ötvöző kombiszauna (mozgáskorlátozott vendégeknek is).
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•
•
•
•
•
•

Kardiogépekel felszerelt fitness terem korlátlan használata (nyitva tartás ideje
alatt).
Fürdőköpeny használat (felnőtt és gyermek Vendégek részére).
Felnőtt vendégek részére 1 alkalommal kényeztető Illatok Kertje masszázs 30
percben.
Szabadtéri gyermekjátszótér, valamint gyermek játszószoba használata.
Ingyenes WIFI a szobákban és a szálloda teljes területén.
Sorompóval zárt parkoló igénybevétele.

c.) 3. nyereményszint (100 pontos)
1 db iHover Hoverboard (K-1 BLUE 8.0). A termék főbb tulajdonságai:
Vezérlés:
Motor:
Kerekek:
Sebesség:
Kapaszkodó képesség:
Fordulási kör:
Töltési idő:
Súly Br/Net:
Akkumulátor:
Váz:
Hatótávolság:
Terhelhetőség:
Talpmagasság:
Por és vízállóság:
Méretek:
Zenelejátszás:

Harmadik generációs, szuper intelligens
2*250W magas minőségű, kefe nélküli
8″ (20.3 cm), tömör
Max. 10-15 km/h (terheléstől, útviszonyoktól függően)
20°
0°
1,5-2 óra
15/13.5 Kg
SAMSUNG 36V, 4400 mAh
Alumíniumötvözet, burkolata ABS műanyag
15-20 km
Min. 20, max. 120 kg
40 mm
IP54 szabvány szerint por, illetve fröccsenésálló
Magasság: 178 mm; Hossz: 584 mm; Szélesség: 186 mm
Beépített bluetooth hangszórokon keresztül
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15. 2017. SZEPTEMBER 01. ÉS 2017. OKTÓBER 31. KÖZÖTTI NYEREMÉNYEK JELLEMZŐI
a.) 1. nyereményszint (25 pontos)
1 db STEBA E160 Gyümölcscentrifuga, főbb jellemzők:
• Nagy teljesítmény
• Digitális fokozat szabályzás
• Automata túlmelegedés elleni védelem
• Könnyen szétszedhető
• Mosogatógépben mosható (kivétel az elektromos részek)
• Méret: 44,0 x 15,0 x 26,0
• Teljesítmény: 1000 W
• Súly: 3,8 kg
• A nyereményről további információ megtalálható a https://bonairshop.hu/stebae160-gyumolcscentrifuga/4580 honlapon.
b.) 2. nyereményszint (50 pontos)
1 db STEBA VG400 Elektromos BBQ Grill Kerámia sütőfelülettel, főbb jellemzőik:
• Grill felület mérete: 53,5 cm átmérő, 2247 cm2 grillfelület
• Teljesítmény: 2200 W
• Magassága fedéllel: 104 cm
• Magassága –munkafelület: 81 cm
• Szélessége: 68 cm
• Asztali grillként magassága: 44 cm fedéllel, 21 cm fedél nélkül
• Súlya: 12,3 kg
• A nyereményről további információ megtalálható a https://bonairshop.hu/stebavg400-elektromos-keramia-grill/4550 honlapon.
c.) 3. nyereményszint (100 pontos)
1 db BONECO (P500) HEPA szűrős légtisztító, főbb jellemzők:
• Hálózat: 220-240 V / 50 Hz
• Teljesítményfelvétel: 30 W
• Légtisztítási teljesítmény: 280 m3/h CADR
• Max. helyiségméret: 28 m2 / 80 m3
• Max. légszállítás: 300 m3/h
• Méretek: 450 x 224 x 642 mm
• Üres súly: 8,2 kg
• Üzemi zaj: 25-60 dB (A)
• Tartozék: HEPA szűrő, távirányító
• A
nyereményről
további
információ
megtalálható
https://bonairshop.hu/boneco-p500-legtisztito-hepa-szuros/4702 honlapon.

a
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16. 2017. NOVEMBER 01. ÉS 2017. NOVEMBER 30. KÖZÖTTI NYEREMÉNYEK JELLEMZŐI

a.)1. nyereményszint (25 pontos)
1 db GRAEF MS 702 TEJHABOSÍTÓ, főbb jellemzők:
• Méretek: 290 × 180 × 200 mm
• A készülék súlya: 3.85 kg
• Doboz tartalma
Tejhabosító készülék, forgólapát meleg tejhabhoz és italokhoz, forgólapát hideg
tejhabhoz és italokhoz, kivehető tejkancsó
• Anyaghasználat: A kivehető tejkancsó teljesen rozsdamentes acél, külső fal
műanyag
• Teljesítmény: 450 W
• Felépítés: Dupla falú
• Elkészíthető tejhab mennyiség: 400 ml
• Elkészíthető ital mennyiség: 350 ml
• Belső szintjelző: Van
• Nyomógombok hideg és meleg ital készítéséhez: Van
• Automatikus kikapcsolas: Van
További információk: https://graef.hu/webaruhaz/tejhabositok/graef-ms-702tejhabosito?id=178

1db GRAEF WK 402 VÍZFORRALÓ, főbb jellemzők:
• Méretek: 230 × 147 × 255 mm
• A készülék súlya: 0.98 kg
• Doboz tartalma
Vízforraló készülék, elektromos talp, kivehető vízkőszűrő
• Anyaghasználat: Belső fala rozsdamentes acél, külső fala akril
• Teljesítmény: 2015 W
• Automatikus kikapcsolás: Van
• Kapacitás: 1 L
• Vízszint jelző: Van
• Tetőnyitó gomb: Van
• Kivehető vízszűrő: Van
• Beépített védelem: Felemeléskor kikapcsol
• Talp: Kábelfeltekerési lehetőséggel, 360°-ban elforgatható
További információk: https://graef.hu/webaruhaz/vizforralok/graef-wk-402vizforralo?id=156
1db GRAEF TO 62 KENYÉRPIRÍTÓ, főbb jellemzők:
• Méretek: 270 × 180 × 193 mm
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kábelhossz: Extra
A készülék súlya: 1.5 kg
Doboz tartalma
Kenyérpirító
Anyaghasználat: Hőszigetelt műanyag ház, rozsdamentes acél tálca
Teljesítmény: 1000 W
Külön melegíthető fakkok: Igen, 2 külön melegíthető szekció
Kapacitás: 2 rövid sütőtér, egyszerre 2 szelet kenyér
Szelet kiemelő funkció: Van
Kábel visszacsévélő: Van
Morzsatálca: Kivehető, rozsdamentes acél

További
információk:
kenyerpirito?id=49

https://graef.hu/webaruhaz/kenyerpiritok/graef-to-62-

b.)2. nyereményszint (50 pontos)
1db GRAEF MASTER M 90 SZELETELŐ, főbb jellemzők:
• GRAEF Master M90 - sima penge, dönthető
• Sokoldalú szeletelőgép a kifinomult konyhába
• Nagy teljesítményű, mégis olyan halk motor, akár a suttogás
• 30°-ban dönthető
• Kapcsoló a hordozókocsin a gyors műveletekért és a folyamatos működésmódért
• Sima tömör acél penge homorú élezéssel, mely ideális a halszálvékony
szeleteléshez
• Tökéletes sonkához (serrano vagy pármai)
További
információk:
https://graef.hu/webaruhaz/szeletelok/graef-masterszeletelok/graef-master-m-90-szeletelo?id=144

c.)3. nyereményszint (100 pontos)
1 db GRAEF ES702 PIVALLA ESZPRESSZÓGÉP, főbb jellemzők:
• Méretek: 270 × 335 × 325 mm
• A készülék súlya: 6.72 kg
• Doboz tartalma
Eszpresszógép, 70 mm átmérőjű főzőkar, dupla falú szűrő (1 és 2
csészéhez) és kávépárna szűrő (1 és 2 csészéhez), 600 ml-es tejeskancsó,
tamper, kanál, tisztítókészlet
• Anyaghasználat: Alumínium/ rozsdamentes matt fekete acél ház, réz
kazán
• Szivattyú: 16 bar
• Kazán: Egy termoblokk
• Teljesítmény: 1410 W
• Víztartály: 2,5 literes, kivehető, vízszint jelzővel
• Csészemelegítő: Rozsdamentes csészemelegítő tálca a készülék tetején
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További információk: https://graef.hu/webaruhaz/eszpresszogepek/graef-es702-pivallaeszpresszogep

1 db GRAEF CM 702 KÁVÉDARÁLÓ, főbb jellemzők
• Méretek: 154 × 260 × 375 mm
• A készülék súlya: 1.835 kg
• Doboz tartalma
Kávédaráló, kávébab tartály, őrlemény tartó doboz, 60 és 70 mm-es
főzőkar tartók, kiömlőcső, tisztító kefe, levehető tálca
• Anyaghasználat: Kemény műanyag borítás, rozsdamentes acél őrlőfogak,
fém belső szerkezet
• Teljesítmény: 128 W
• Őrlési fokozatok száma: 24
• Őrlési technológia: Kúpos késes
• Betölthető kávébabmennyiség: 250 g
• Levehető tartály: Van
További információk: https://graef.hu/webaruhaz/kavedaralok/graef-cm-702kavedaralo?id=34

17. 2017. DECEMBER 01. ÉS 2017. DECEMBER 31. KÖZÖTTI ÜNNEPI MEGLEPETÉS JÁTÉK
NYEREMÉNYEK JELLEMZŐI

1 (azaz egy) db Samsung UE50MU6102 Televízió. Főbb jellemzők:
• Kijelző:
• Multiroom Link
o Képernyőméret: 50"
• Bluetooth Audio
o Képernyőméret (cm): 127
• Digitális tiszta kép
cm
• One Connect Mini
o Felbontás: 3,840 × 2,160
• Automatikus csatornakeresés
(Ultra HD)
• Automata kikapcsolás
• Dolby Digital Plus
• Képaláírás (felirat)
• DTS Codec
• Connect Share™ (HDD)
• Hangteljesítmény (RMS): 20W
• ConnectShare™ (USB 2.0)
• Hangszóró típus: 2 csatorna (lefelé
• Embeded POP
néző reflexnyílás a mélyhangok
• EPG
számára)
• Extended PVR

1 (azaz egy) db Samsung HW-M4500/EN Hangprojektor. Főbb jellemzők:
• Maximum teljesítmény: 260W
• Vezetéknélküli mélynyomó
• Hangcsatornák: 2.1
• Erősítő típusa: Digitális
• Hangszórók száma: 6
• Dolby Digital: 2 csatornás
• Frekvencia: 45Hz~20KHz
• DTS Digitális hatás: DTS 2 csatornás
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•
•
•
•
•
•
•
•

Támogatott formátumok: AAC,
MP3, WAV, OGG, FLAC
USB
Bluetooth
HDMI csatlakozók: 1/1
(kimenet/bemenet)
Optikai bemenet
Kompatibilis: SWA-8500S
Bluetooth applikáció
Méret (Fő hangszóró)
(Sz.xMa.xMé.): 1078 x 47.5 x 129.0

•
•
•
•
•
•
•

Méret (Mélynyomó)
(Sz.xMa.xMé.): 179.0 x 353 x 299.5
Súly (Fő hangszóró): 7,3 kg
Súly (Mélynyomó): 4.6 kg
Készenléti fogyasztás: 0.45W
Üzemi fogyasztás (Hangszóró):
22W
Üzemi fogyasztás (Mélynyomó):
28W
Távirányító

4 (azaz négy) db Samsung Galaxy Tab E wifi T560 tablet. Főbb jellemzők:
Processzor típus: négymagos, Quad-Core
Csatlakozó: 3.5 mm audio jack, USB
Processzor frekvencia: 1,3 GHz Quad-Core
Beépített kamera: 2 MP, 5 MP
Kijelző mérete: 9,6"
Akkumulátor kapacitás: 5000 mAh
Kijelző felbontás: 1280x800 pixel
Méret: 149.5 x 241.9 x 8.5 mm
Memória bővítés: microSD
Súly: 490 g
Operációs rendszer: Android Kitkat 4.4
Extrák: Beépített
Adatátvitel: Bluetooth, WiFi
mikrofon, Gyorsulásmérő, Hátsó VGA kamera
8 (azaz nyolc) db Samsung Level Active Fülhallgató. Főbb jellemzők:
• Típus: fül mögötti
• Bluetooth verziók: 4.1
• In ear
• Kapcsolat típusa: Többpontos
• Márka kompatibilitás: Univerzális
• Csatlakoztathatóság: MicroUSB
• Modell kompatibilitás: Univerzális
• Funkciók: Vízálló
• Kompatibilis operációs rendszer:
• Beépített mikrofon
Android
• Vezeték nélküli
•
20 (azaz húsz) db Butlers karácsonyfadísz-szett. Főbb jellemzők:
• Az Ünnepi Meglepetés Játék során mindösszesen 30 (harminc) darab csillag és 30
(harminc) darab szív alakú karácsonyfadísz kerül kiadásra 3 (három) db-os szett
formájában. A szettek tartalma az alábbiak szerint alakul:
o 2 (azaz kettő) darab csillag alakú karácsonyfadísz és
o 1 (azaz egy) darab szív alakú karácsonyfadísz
VAGY
o 1 (azaz egy) darab csillag alakú karácsonyfadísz és
o 2 (azaz kettő) darab szív alakú karácsonyfadísz
• Karácsonyfára és fenyőágakra is akasztható.
20 (azaz húsz) db Butlers csokoládé fondue. Főbb jellemzők:
• 7 részes kerámia fondue barna színben.
• A doboz tartalma:
• 1 kerámia tálka (felső rész),
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•
•

1 kerámia mécsestartó (alsó rész),
1 db teamécses, 4 db fém pálcika.

40 (azaz negyven) db Butlers DELIGHT mécsestartó. Főbb jellemző:
• mécsestartó, csillagos, 9,5 cm magas
10 (azaz tíz)db Butlers X-MAS emeletes kínáló tál. Főbb jellemzők:
• 2 emeletes, könnyen összerakható kínáló tál, apróbb édességekhez.
10 (azaz tíz) db Butlers karácsonyi nyereménycsomag, melyek tartalma 1 db Butlers X-MAS
hógömb és egy 6 db-os Butlers MERRY AND BRIGHT mécses-szett. Főbb jellemzők:
• Hógömb: Méret: Ø 5 cm, magassága 6,5 cm
• Mécses szett: 6db/doboz, karácsonyfa
100 (azaz száz) db MinDigTV Extra logóval ellátott bögre
50 (azaz ötven) db MinDigTV Extra logóval ellátott galléros póló L méretben

250 db 1 hónapos ingyenes Világjáró kiegészítő csomag
A Világjáró csomag a következő csatornákat tartalmazza: Animal Planet, Discovery Science,
National Geographic Wild, Viasat History

250 db 1 hónapos ingyenes Aktív+ kiegészítő csomag
Az Aktív+ csomag a következő csatornákat tartalmazza: Eurosport 2, Fishing&Hunting,
Brazzers tv Europe, RTL Spike, FilmBox Prémium, FilmBox Live. A Filmbox Live egy alkalmazás,
amelyen keresztül TV csatornákat és filmeket nézhet több képernyőn, ehhez előfizetőszáma
segítségével regisztrálnia kell a www.filmboxlive.hu oldalon.
A nyertes egy hónapos ingyenes kiegészítő csomagok alapesetben 5 munkanapon belül
aktiválódnak automatikusan. Az aktiválásról nyertes Résztvevő nem kap külön értesítést.
Amennyiben azonban nyertes Résztvevő olyan kiegészítő csomagot nyert a fentiek közül,
amelyikkel már rendelkezik MinDig TV Extra előfizetéséhez kapcsolódóan, a másik kiegészítő
csomagot kapja egy hónapra ingyenesen, de kizárólag ebben az esetben. A helyettesítő
csomagok tehát a következőképpen alakulnak:
már meglévő Világjáró csomag esetén Aktív+ csomagot,
már meglévő Aktív+ csomag esetén Világjáró csomagot kap a nyertes Résztvevő.
Amennyiben nyertes Résztvevő minden csomaggal rendelkezik már szerződésének keretein
belül, akkor:
- előre fizetett szolgáltatás esetén a következő még nem fizetett hónapot kapja
meg ingyenesen a nyertes kiegészítő csomagból
- havidíjas szolgáltatás esetén egy hónapot ingyenesen kap a nyertes kiegészítő
csomagból, amely a következő számlán fog jelentkezni.
Amennyiben nyertes Előfizetőnek több kártyája van, minden kártyára megkapja az ajándék
szolgáltatási hónapot.
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Az a nyertes Előfizető, akinek díjtartozása van, tartozásának haladéktalan rendezését
követően kapja meg az ajándék egy hónapos szolgáltatását. Tartozásának rendezését az
ügyfélszolgálati elérhetőségeken jeleznie szükséges.
Az az előfizető, akinek a szolgáltatása nem aktív, nem részesül a nyeremény hónapban.
A Kiegészítő csomagok mindegyikét az "E" multiplexen sugározzuk, melynek lefedettsége
jelenleg 85%-os. A lefedettség az alábbi linkre kattintva ellenőrizhető:
http://mindigtv.hu/lefedettseg11

18. 2018. JANUÁR 01. ÉS 2018.FEBRUÁR 28. KÖZÖTTI NYEREMÉNYEK JELLEMZŐI
1. nyereményszint (25 pontos): Overade Plixi összehajtható sisak és Lenny védősapka
Overade Plixi összehajtható sisak jellemzői:
•

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK: Minden típusú kerékpár, Gördeszka, Görkorcsolya.

•

KÉNYELEM : Több méretű cserélhető szivacs betét a pontos illeszkedéshez. Így
akármilyen fejmérethez tökéletesen passzol.

•

SZELLŐZÉS: 14 szellőzőnyílás.

•

RÖGZÍTŐ RENDSZER: Állítható pántok; Puha állszíj fedőszivacs.

•

KIEGÉSZÍTŐ: A tároláshoz praktikus szövettáskával szállítjuk.

•

SÚLY: 516 gramm (L-XL méret)

Ribcap Lenny designer védősapka jellemzői:
•

Kívül: 50% Merinogyapjú, 50% akril; Belül: 82% Polyester, 18% elasztán

•

Lenny, extra tulajdonságok:
• a védőbetétek láthatatlanok
• állítható és levehető állpántok.

•

PPE (egyéni védőeszköz) 1. kategória, a 89/686 / EGK irányelv.

• Vigyázat: nem nyújt olyan védelmet, mint egy sisak.
2. nyereményszint (50 pontos): választható Columbia téli- vagy túrabakancs 100 000 Ft
értékben
A nyertes maximum bruttó 100.000 Ft értékben választhat Columbia márkájú férfi vagy női
téli- vagy túrabakancsot a www.dockyard.hu weboldalon.
A nyeremények kiválasztása a www.dockyard.hu oldalon lévő és elérhető készletekből
történhet, a termékek teljes árán. Kedvezménnyel nem összevonható.

11

Az Archív Részvételi feltételek 2018. december 1-jén közzétett szövege.
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3. nyereményszint (100 pontos): választható Columbia téli- vagy sí kabát 150 000 Ft
értékben
A nyertes maximum bruttó 150.000 Ft értékben választhat Columbia márkájú férfi vagy női
téli- vagy sí kabátot a www.dockyard.hu weboldalon.
A nyeremények kiválasztása a www.dockyard.hu oldalon lévő és elérhető készletekből
történhet, a termékek teljes árán. Kedvezménnyel nem összevonható.
19. 2018. MÁRCIUS 01. ÉS 2018. ÁPRILIS 30. KÖZÖTTI NYEREMÉNYEK JELLEMZŐI
1. nyereményszint (25 pontos): Neuzer 16-os gyerek kerékpár választható színben és Cratoni
Akino sisak
Neuzer 16-os gyerek kerékpár jellemzői:
•

VÁZ: HI-TEN ACÉL

•

VILLA: MEREV ACÉL

•

ELSŐ FÉK: V-FÉK

•

HÁTSÓ FÉK: KONTRA

•

HAJTÓMŰ: ACÉL

•

ELSŐ AGY: ACÉL

•

HÁTSÓ AGY: KONTRÁS

•

FELNIK: ALU 16" SZIMPLA FALÚ

•

KÖPENY: 16X1,75"

Cratoni Akino sisak jellemzői:
KATEGÓRIA: YOUTH, INMOULD, RLS FEJPÁNT, BOGÁRHÁLÓ, BEÉPÍTETT LED VILÁGÍTÁS,
CLEANTEX SZIVACSOZÁS, 13 SZELLŐZŐ, 49-53 CM
2. nyereményszint (50 pontos): Ravenna 30 férfi vagy női kerékpár és Cratoni Pacer sisak
Ravenna 30 férfi vagy női kerékpár jellemzői:
•

VÁZ: HI-TEN ACÉL

•

VILLA: MEREV ACÉL

•

ELSŐ FÉK: ALHONGA V

•

HÁTSÓ FÉK: ALHONGA V

•

HAJTÓMŰ: PROWHEEL MY-641 28/38/48T

•

ELSŐ VÁLTÓ: SHIMANO TY500 3 SPD
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•

HÁTSÓ VÁLTÓ: SHIMANO TY500 7 SPD

•

VÁLTÓKAR: SHIMANO RS35 3X7 SPD

•

ELSŐ AGY: ASSESS ACÉL

•

HÁTSÓ AGY: ASSESS ACÉL

•

FELNIK: WARRIOR 28" DUPLAFALÚ

•

KÖPENY: KENDA K197 700X42C

•

EXTRÁK: VILÁGÍTÁS, SÁRVÉDŐ, CSOMAGTARTÓ/

Cratoni Pacer sisak jellemzői:
KATEGÓRIA: YOUTH, INMOULD, LFS FEJPÁNT, KIVEHETŐ BOGÁRHÁLÓ, CLEANTEX
SZIVACSOZÁS, 20 SZELLŐZŐ, 49-55 CM
3. nyereményszint (100 pontos): Neuzer Courier kerékpár választható méretben, fehér vagy
antracit színben és Cratoni Agravic sisak
Neuzer Courier kerékpár jellemzői:
•

VÁZ: AL6061 ALU

•

VILLA: MEREV ACÉL

•

ELSŐ FÉK: ALHONGA V

•

HÁTSÓ FÉK: ALHONGA V

•

HAJTÓMŰ: SUNTOUR XCC-T208 28/38/48T

•

ELSŐ VÁLTÓ: SHIMANO TY500 3 SPD

•

HÁTSÓ VÁLTÓ: SHIMANO ACERA 7 SPD

•

VÁLTÓKAR: SHIMANO EF500 3X7 SPD

•

ELSŐ AGY: ASSESS ALU 36H

•

HÁTSÓ AGY: ASSESS ALU 36H

•

FELNIK: MACH1 CFX700C DUPLAFALÚ

•

KÖPENY: KENDA K1067 700X28C

Cratoni Agravic sisak jellemzői:
KATEGÓRIA: MTB, INMOULD, LFS FEJPÁNT, KIVEHETŐ BOGÁRHÁLÓ, CLEANTEX SZIVACSOZÁS,
20 SZELLŐZŐ, 54-58 CM
20. 2018. MÁJUS 01. ÉS 2018. JÚNIUS 30. KÖZÖTTI NYEREMÉNYEK JELLEMZŐI
1. nyereményszint (25 pontos): „Russell Hobbs csomag az alapokhoz” fantázianevű csomag,
amelynek tartalma:
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•

Russell
Hobbs
23912-70/RH
Adventure
vízforraló:
https://hu.russellhobbs.com/russell-hobbs-collections/adventure/adventure-kettle23912-70

•

Russell
Hobbs
24080-56/RH
Adventure
kenyérpirító:
https://hu.russellhobbs.com/russell-hobbs-collections/adventure/adventure-2-slicetoaster-24080-56

•

Russell
Hobbs
24020-56/RH
Adventure
termoszos
kávéfőző:
https://hu.russellhobbs.com/russell-hobbs-collections/adventure/adventurethermal-carafe-coffee-maker-24020-56
2. nyereményszint (50 pontos): „Russell Hobbs csomag a mindennapokhoz” fantázianevű
csomag, amelynek tartalma:
•

Russell Hobbs 24671-56/RH Horizon kézi mixer: https://hu.russellhobbs.com/russellhobbs-collections/horizon/horizon-hand-mixer-24671-56

•

Russell
Hobbs
24710-56/RH
Horizon
3in1
botmixer:
https://hu.russellhobbs.com/russell-hobbs-collections/horizon/horizon-3-in-1-handblender-24710-56

•

Russell Hobbs 24661-56/RH Horizon mini aprító: https://hu.russellhobbs.com/russellhobbs-collections/horizon/horizon-mini-chopper-24661-56

•

Russell
Hobbs
24731-56/RH
Horizon
konyhai
robotgép:
https://hu.russellhobbs.com/russell-hobbs-collections/horizon/horizon-foodprocessor-24731-56

•

Russell
Hobbs
24741-56/RH
Horizon
gyümölcscentrifuga:
https://hu.russellhobbs.com/russell-hobbs-collections/horizon/horizon-juicer-2474156
3. nyereményszint (100 pontos): „Russell Hobbs csomag a vendégsereghez” fantázianevű
csomag, amelynek tartalma:
•

Russell
Hobbs
23971-56/RH
Supreme
Steam
Pro
vasaló:
https://hu.russellhobbs.com/russell-hobbs-products/irons/supreme-steam-pro2600w-23971-56

•

Russell Hobbs 22160-56/RH Grill & Melt grillsütő: https://hu.russellhobbs.com/russellhobbs-products/cooking-and-baking/family-grill-and-melt-22160-56

•

Russell
Hobbs
24540-56/RH
Fiesta
3in1
szendvicssütő:
https://hu.russellhobbs.com/russell-hobbs-collections/fiesta/fiesta-3-in-1-deep-fillsandwich-maker-24540-56

•

Russell
Hobbs
21350-56/
RH
Explore
Mix
https://hu.russellhobbs.com/russell-hobbs-products/foodpreparation/blenders/explore-mix-and-go-cool-21350-56

&

Go

turmix:
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•

Russell
Hobbs
23334-56/RH
Colours+
kenyérpirító:
https://hu.russellhobbs.com/russell-hobbs-products/toasters/colours-plus-cream-2slice-toaster-23334-56

•

Russell
Hobbs
24700-56/RH
Desire
3in1
botmixer:
https://hu.russellhobbs.com/russell-hobbs-collections/desire/desire-3-in-1-handblender-24700-56

•

Russell Hobbs 22760-56/RH Classics cutrusprés: https://hu.russellhobbs.com/classicscitrus-press

•

Russell
Hobbs
BW05743/RH
STONE
edény
szett
(3db):
https://hu.russellhobbs.com/russell-hobbs-products/cookware/3-piece-stone-panset-bw05743

21. 2018. JÚLIUS 01. ÉS 2018. AUGUSZTUS 31. KÖZÖTTI NYEREMÉNYEK JELLEMZŐI
1. nyereményszint (25 pontos): Csomag: „VARTA csomag a mindennapokra” fantázianevű
csomag, amelynek tartalma:
•

LONGLIFE POWER AA BL4 1 doboz 20BL 80 db ceruzaelem

•

LONGLIFE POWER AAA BL4 2 doboz 20BL 80 db mikroelem

•

INDESTRUCTIBLE BL20 kézi lámpa

A VARTA Longlife Power a legerőteljesebb alkáli elem a VARTA elemei közül. Kifejezetten olyan
energiaéhes eszközökhöz fejlesztették ki, mint játékok, számítógép kiegészítők vagy LED-es
elemlámpák. A VARTA Longlife Power olyan erőteljes energiaellátást nyújt, amilyet a hosszú
távon nagy mennyiségű energiát fogyasztó készülékek igényelnek.
MADE IN GERMANY- MINŐSÉG, MEGBÍZHATÓSÁG
A VARTA Indestructible lámpák a legszélsőségesebb körülményekben is megállják a helyüket!
Az Indestructible kézilámpa hihetetlen ellenálló képességű. Megjelenése rendkívül robusztus
s számos lenyűgöző funkcióval büszkélkedhet, mint pl. a 350 méteres hatótávolság, s a 78 órás
üzemmód. Kialakításuknak köszönhetően nagyszerűen illeszkednek bármely kézhez. A magas
fénykibocsátásnak köszönhetően nagyszerű társ a sötétben. Bármely otthoni, kerti vagy
szabadidős tevékenység során használja, az Indestructible lámpa sosem fogja Önt cserben
hagyni.
2. nyereményszint (50 pontos): „VARTA csomag kirándulásokhoz” fantázianevű csomag,
amelynek tartalma:
•

LONGLIFE POWER AA BL4 1 doboz 20BL 80 db ceruzaelem

•

LONGLIFE POWER AAA BL4 2 doboz 20BL 80 db mikroelem

•

INDESTRUCTIBLE F10 Rúdlámpa
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•

INDESTRUCTIBLE F30 Rúdlámpa

•

INDESTRUCTIBLE BL20 Kézi lámpa

•

INDESTRUCTIBLE H20 Fejlámpa

•

INDESTRUCTIBLE L30 Kempinglámpa

•

LCD PowerBank 18200 mAh

A VARTA Longlife Power a legerőteljesebb alkáli elem a VARTA elemei közül. Kifejezetten olyan
energiaéhes eszközökhöz fejlesztették ki, mint játékok, számítógép kiegészítők vagy LED-es
elemlámpák. A VARTA Longlife Power olyan erőteljes energiaellátást nyújt, amilyet a hosszú
távon nagy mennyiségű energiát fogyasztó készülékek igényelnek.
MADE IN GERMANY- MINŐSÉG, MEGBÍZHATÓSÁG
Ha családjával kirándulást tervez, az Indestructible elemlámpa család tagjai kitűnő útitársai
lesznek a kalandok felfedezésében.
Az Indestructible lámpáknak nem számít, ha zuhog az eső, hideg van, vagy forróság, vagy
leesnek nagyon magasról, ez a lámpa mindent túlél, hiszen a legszélsőségesebb körülmények
túlélésére lett tervezve.
A kisebb rúdlámpák tökéletesek egy éjszakai túrázáshoz, a fejlámpák akár egy hegymászáshoz,
a kempinglámpa pedig egy nagyszerű sátrazáshoz, esti beszélgetéshez.
A VARTA LCD 18.200mAh-ás energiabankja maga az energiabomba! A megnyerő, időtlen
formaterv mellett extra energiát tárol magában, s ezáltal akár több napig is biztosítja, hogy
készülékei megkapják a megfelelő energiapótlást olyan helyeken, ahol nincs áramforrás. Az
LCD kijelző a töltöttségi és a kisütési értékeket mutatja. Egyszerre két készülék töltésére
alkalmas.
A beépített elemlámpának köszönhetően sosem hagyja Önt cserben a sötétben.
3. nyereményszint (100 pontos): „VARTA csomag az egész családnak” fantázianevű csomag,
amelynek tartalma:
•

LONGLIFE POWER AA BL4 2 doboz 40BL 160 db ceruzaelem

•

LONGLIFE POWER AAA BL4 2 doboz 20BL 80 db mikroelem

•

ELEMLÁMPA LED LIPSTICK LIGHT TÜRKIZ SZÍNBEN

•

HANDBAG LIGHT

•

SAFETY ALARM LIGHT

•

my Power Bank! 6000mAh

•

NIGHT CUTTER F30R

•

15 perces Gyorstöltő+ AA 2500 mAh (R2UEndless) x 4 + 12V
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•

LCD PowerBank 13000 mAh

•

USB Car Charger

•

MINIONS Night Light

•

MINIONS Head Light

•

MINIONS Lantern

Ez a VARTA csomag az egész család örömét szolgálja.
Anyának a designos, női táskába való rúzs alakú kislámpát, melyet minden barátnő megirigyel,
a táskamegvilágítót, hogy mindig megtalálja a kulcsait és a telefonját, a beépített 100db-es
riasztóval ellátott kulcstartóra szerelhető kislámpát, hogy este a sötétben is mindig
biztonságban érezhesse magát, s természetesen az egyedivé alakítható VARTA myPower
energiabankot, melynek felületét olyan motívummal díszítheti, amivel igazán egyedivé,
különlegessé varázsolhatja ezt a kis eszközt, azon felül, hogy ha lemerül a telefonja, azonnali
energiát biztosít a számára.
Apának egy igazán különleges 7W-os fényerővel rendelkező „fénykardot”, mellyel az
éjszakában is barangolhat, mely újratölthető, s melyről telefonját is feltöltheti, hiszen
energiabankként is funkcionál.
Egy gyorstöltőt, amely akár 15 perc alatt is feltöltheti az újratölthető akkuit, s ezt akár vezetés
közben is megteheti. Ezentúl ezzel a gyorstöltővel tesztelheti a fiókban lévő régi akkukat,
frissítheti azokat vagy akár ki is ütheti őket.
A VARTA LCD 13.000 mAh-ás Powerbank-ját pedig viheti magával üzleti útjaira, ahol nagy
szüksége van arra, hogy bárhol, bármikor újra tudja tölteni eszközeit, hogy családja s üzletfelei
számáramindig elérhető legyen. Az LCD kijelző a töltöttségi és a kisütési értékeket mutatja.
Egyszerre két készülék töltésére alkalmas. A beépített elemlámpának köszönhetően tökéletes
útitárs a sötétben is.
Az autós töltőnek köszönhetően a városban közlekedve egyszerre két készülékét is tölthet az
autóban.
A család legkisebb tagjainak a szeretetreméltó kis Minyonok hozzák a fényt a
mindennapjaikba. Éjszaka az éjszakai lámpa biztosítja a nyugalmat, s megnyugtató társ az
elalvásban. A Minyon fejlámpa s hordozható kis lámpás pedig mindenféle játék nagyszerű
kiegészítője.

49

22. 2018. SZEPTEMBER 01. ÉS 2018. OKTÓBER 31. KÖZÖTTI NYEREMÉNYEK JELLEMZŐI
1. nyeremény szint -25 pont – Wellness pihenés a Puchner Kastélyszállóban 1
éjszakára,melynek tartalma:
2 fő részére 1 éjszakás szállás standard szobában történő elhelyezéssel.
Félpanziós ellátás, a vacsora ideje alatt korlátlan italfogyasztással 1,5 órás időtartamban
(rostos és szénsavas üdítő, ásványvíz, csapolt sör, a ház bora): svédasztalos reggeli és
büfévacsora.
A voucher tartalmazza:
•

A francia mintára épült élményfürdőben és a marokkói hangulatú fürdőben a
medencék, a pezsgőfürdők, gőzfürdő, szauna és infraszauna használata.

•

Palotában a wellness részleg szolgáltatásai, melyet 18 év feletti vendégeink vehetnek
igénybe.

•

Kisállat-simogatás és istálló-látogatás.

•

Sportközpontunkban található fitness terem használata.

•

A kastély parkjában található szabadtéri játszótér használata.

•

Ingyenes internethasználat a közösségi terekben, a szobák nagy részében Wi-Fi
elérhetőséggel.

•

Fürdőköpeny használata felnőtt vendégeink részére.

Felhasználható: 2019. március 31. hétköznapokon vasárnaptól csütörtökig
2.nyeremény szint-50pont -: Gabol Line bőröndszett, melynek tartalma:
Gabol Line bőröndszett 3 db különböző méretű bőrönddel, trendi petrolkék színben, kiváló
minőségben, 5 év garanciával! A bőröndök mindegyike állítható húzókarral rendelkezik, a
bolygókerekeknek köszönhetően minden irányba könnyen mozgathatók. Kényelmesen
emelhetők a bőrönd tetején és oldalán elhelyezett kézifogók segítségével. Belsejében
ruhaleszorító pántok és egy teljesen elcipzározható rész található, amelyeknek köszönhetően
egyszerűen telepakolhatjuk a bőrönd mindkét felét, és könnyen összecsukhatjuk. A bőröndöt
rögzített számzár teszi biztonságossá. A legkisebb bőröndöt a legtöbb légitársaság elfogadja
kézipoggyászként, erre a termék forgalmazója, a Holidayshop.hu garanciát is vállal (részletek
a weboldalukon).
A Holidayshop.hu-val élmény az utazás már a bőröndvásárlás és a csomagolás során, hiszen
számos előnyt és garanciát nyújt a webáruház vásárlóinak. Széles körben forgalmaz jó
minőségű, és egyben kedvező ár/érték arányú bőröndöket, táskákat, utazási kiegészítőket,
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valamint kedvező szállítási feltételekkel, 30 napos pénzvisszafizetési garanciával, és kedves,
segítőkész ügyfélszolgálattal várja vásárlóit.
3. nyeremény szint -100 pont: Wellness hétvége a Puchner Kastélyszállóban 3
éjszakára,melynek tartalma:
2 fő részére 3 éjszakás szállás standard lakosztályban történő elhelyezéssel.
Félpanziós ellátás, a vacsora ideje alatt korlátlan italfogyasztással 1,5 órás időtartamban
(rostos és szénsavas üdítő, ásványvíz, csapolt sör, a ház bora): svédasztalos reggeli és
büfévacsora.
Hétvégi foglalás esetén tartalmazza a hétvégén aktuális kiemelt programot.
A voucher tartalmazza:
•

A francia mintára épült élményfürdőben és a marokkói hangulatú fürdőben a
medencék, a pezsgőfürdők, gőzfürdő, szauna és infraszauna használata.

•

Palotában a wellness részleg szolgáltatásai, melyet 18 év feletti vendégeink vehetnek
igénybe.

•

Kisállat-simogatás és istálló-látogatás.

•

Sportközpontunkban található fitness terem használata.

•

A kastély parkjában található szabadtéri játszótér használata.

•

Ingyenes internethasználat a közösségi terekben, a szobák nagy részében Wi-Fi
elérhetőséggel.

•

Fürdőköpeny használata felnőtt vendégeink részére.

Felhasználható: 2019. március 31. hétköznapokon és hétvégén, kivéve ünnepek és kiemelt
időszakok alkalmával
23. 2018. NOVEMBER 01. ÉS 2018. NOVEMBER 30. KÖZÖTTI NYEREMÉNYEK JELLEMZŐI
1. nyeremény szint -25 pont: Remington csomag a mindennapokhoz, melynek tartalma:
HC7150 Pro Power Titanium Plus hajvágó
•

Pro Power motor: 2x erősebb vágási teljesítmény

•

Ideális szögben elhelyezkedő pengék

•

AcuAngle pengék a precíz, pontos vágási teljesítményért

•

Lítium akkumulátor

•

Hosszúság beállítás: 1-42 mm

•

Titán bevonatú vágóél
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•

Hálózati vagy akkumulátoros üzemmód

•

75 perc vezeték nélküli használati idő

•

4 órás töltési idő

•

Gyorstöltés funkció

•

Comfort tips pengék – minimalizálják a bőrrel való érintkezés során esetlegesen fellépő
irritációkat

•

Turbo boost sebesség fokozat beállítási lehetőség

•

Levehető, mosható vágófej

•

LED kijelző

•

USB töltési lehetőség

•

Tisztító kefe, olaj

AC8002 Keratin Protect hajszárító
•

Teljesítmény: 2200 W

•

AC motor: hosszabb élettartamot biztosít

•

Újgenerációs kerámia bevonat keratin és mandula olajos gyűrű a levegő kimeneti
nyíláson

•

Ionos kondicionálás: 90%-kal több ion*

•

3 hőmérséklet -, 2 sebességfokozat

•

Cool Shot: külön gomb hideg levegő fúvásra

•

7 mm keskeny szűkítő fej a pontosabb szárításhoz

•

11 mm szélesebb szűkítő fej a gyors szárításhoz

•

Diffúzor: a haj volumenének növelésére

•

A levegőbemenetnél levő rács levehető, így könnyen tisztítható

•

Akasztófül

•

1,8 méteres vezeték

S8540 Keratin Protect hajsimító
•

Újgenerációs kerámia bevonat keratin és mandula olajos kondicionálással

•

Digitális kijelzés, 9 beállítási lehetőség: 150°C - 230°C

•

Pro+ beállítás: 185°C optimális hajformázási hőmérséklet beállítási lehetőség

•

15 mp-es felmelegedés

•

Rugalmas simító lapok

•

Turbo Boost funkció: azonnali legmagasabb hőfok eléréséhez

•

A beállított hőmérsékletet fixálni lehet

•

Biztonsági retesz

•

Automatikus kikapcsolás funkció 1 óra működés után

•

Hőálló táska
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•

Automatikus feszültségilleszkedés

•

Körbeforgó vezeték (1,8 m)

2. nyeremény szint-50pont: Remington csomag ha ki akar tűnni, melynek tartalma:
AC8820 Keratin Protect hajszárító
•

Teljesítmény: 2200 W

•

AC motor: hosszabb élettartamot biztosít

•

Keratin és mandula olajos bevonatú gyűrű a levegő kimeneti nyíláson

•

3x védelem: ionok, mikro kondicionálás, kerámia bevonatú gyűrű

•

Ionos kondicionálás: 90%-kal több ion*

•

3 hőmérséklet -, 2 sebességfokozat

•

Cool Shot: külön gomb hideg levegő fúvásra

•

7 és 11 mm keskeny szűkítő fejek a pontosabb szárításhoz

•

Diffúzor: a haj volumenének növelésére

•

A levegőbemenetnél levő rács levehető, így könnyen tisztítható

•

Akasztófül

•

3 méteres vezeték

S8598 Keratin Protect Intelligens hajsimító
•

Újgenerációs kerámia
kondicionálással

•

Intelligens hővédő szenzor folyamosan ellenőrzi a haj nedvességtartalmát, ezáltal 3x
több védelmet* biztosít a haj károsodásával és töredezésével szemben

•

Integrált digitális kijelző

•

5 hőmérséklet beállítási lehetőség: 160-230°C

•

15 másodperces felmelegedési idő

•

110 mm hosszúságú, rugalmas simító lapok

•

Elegáns hőálló táska

•

Automatikus kikapcsolás funkció 1 óra működés után

•

Biztonsági zár

•

Automatikus feszültségilleszkedés

•

3 méteres vezeték

bevonatú

lapok

keratinos

és

mandulaolajos

mikro

CB7480 Keratin Protect hajsimító kefe
•

Az elektromos hajkefe speciális kialakításának köszönhetően könnyedén és egyszerűen
simíthatjuk a hajunkat
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•

Újgenerációs kerámia bevonat keratin és mandula olajos kondicionálással

•

Ionos kondicionálás: csökkenti a haj statikus töltöttségét

•

Speciális kialakításának köszönhetően, a haj tövének megemelésére is optimális
megoldást nyújt, így volumennövelő hatású

•

3 különböző hőmérséklet beállítási lehetőség: alacsony (150 °C), közepes (190 °C),
magas (230 °C)

•

30 mp-es, gyors felmelegedés

•

Ki-, bekapcsoló kapcsoló

•

Hőmérséklet beállító kapcsoló

•

Automatikus kikapcsolás funkció 1 óra működés után

•

3 méteres vezeték

•

Automatikus feszültségilleszkedés

•

Forgópántos vezeték

XR1450 HyperFlex Aqua Plus körkéses borotva
•

ComfortFloat pengék az alapos és hatékony borotválkozásért

•

Antimikrobiális bevonat érzékeny bőrre

•

HyperFlex technológia a nagyfokú flexibilitás érdekében

•

PrecisionUltra vágórendszer

•

ActiveContour XL kontúrkövető fejek

•

Kétsoros vágórendszer (2 sor / körkés fej)

•

100% vízálló: száraz és nedves borotválkozási lehetőség

•

Lítium akkumulátor

•

Akkumulátoros üzemmód

•

90 perces töltési idő

•

60 perc vezeték nélküli használati idő

•

5 perces gyorstöltés funkció

•

Töltést és újratöltést jelző LED

•

ComfortTrim –kipattintható pajeszvágó

•

Automatikus feszültségilleszkedés

•

Töltő állvány

•

Tartó táska

•

2 + 1 év garancia

MB4125 Beard Boss szakállvágó
•

Mikro barázdált vágóél a pontos és precíz vágáshoz

•

Állítható vezetőfésű 9 különböző hosszúság beállítási lehetőséggel (1.5, 3, 5, 7, 9, 11,
13, 15, 18 mm)
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•

0,4 mm hosszúság beállítás vezetőfésű használata nélkül

•

Rozsdamentes acél vágóél

•

Akkumulátoros üzemmód

•

40 perc vezeték nélküli használati idő

•

Töltést jelző LED

•

Mosható pengék

•

Tisztítókefe

•

3 + 1 év garancia

3. nyeremény szint -100 pont: Remington csomag különleges alkalmakhoz, melynek
tartalma:
S9100 PRO-Luxe hajsimító
•

Az OPTIHeat technológia intelligens fűtési mechanizmust jelent; oda irányítja a hőt,
ahol a legnagyobb szükség van rá

•

Ultimate Glide kerámia bevonat: jobban csúszik a hajban

•

Integrált digitális kijelző 9 beállítással, max. 230 °C

•

15 másodperces, gyors felmelegedés

•

Pro+ beállítás: 185°C optimális hajformázási hőmérséklet beállítási lehetőség

•

110 mm hosszú rugalmas simító lapok

•

Hőmérsékletszabályozó biztonsági funkció: meggátolja, hogy a hőmérséklet véletlenül
elállítódjon

•

Biztonsági retesz

•

Automatikus kikapcsolás funkció 60 perc működés után

•

Hőálló táska

•

Körbeforgó vezeték

•

5 + 1 év garancia

AC9140 PRO-Luxe hajszárító
•

Intelligens OPTIheat technológia és egyedülálló Style Shot funkció: optimális
hőmérséklet elosztás a tartós frizuráért*

•

Teljesítmény: 2400 W

•

AC motor: hosszabb élettartamot biztosít

•

Ionos kondicionálás: 90%-kal több ion* a selymes, lágy hajért

•

3 hőmérséklet -, és 2 sebességfokozat

•

Cool Shot: hideg levegő fúvás a frizura fixálásához

•

7 mm-es keskeny szűkítő fej

•

Diffúzor: a haj volumenének növelésére
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•

A levegőbementnél levő rács levehető, így könnyen tisztítható

•

Akasztófül

•

3 méteres vezeték

•

5 + 1 év garancia

CI91X1 PRO-Luxe kúpvas, 25-38 mm
•

Az OPTIheat technológia a tincs vastagabb részeire irányítja a hőt

•

A Grip-Tech bevonat csúszásgátló hatásának köszönhetően a hajformázás könnyebb

•

25-38 mm átmérő

•

Integrált digitális kijelző 120 -210 C°

•

Pro+ beállítás: 185°C optimális hajformázási hőmérséklet beállítási lehetőség

•

30 másodperces, gyors felmelegedés

•

Hőmérsékletszabályozó biztonsági funkció: meggátolja, hogy a hőmérséklet véletlenül
elállítódjon

•

Automatikus kikapcsolás funkció 60 perc működés után

•

Biztonsági támaszték

•

Hőálló táska

•

Körbeforgó vezeték

•

5 + 1 év garancia

XR1470 HyperFlex Aqua Pro körkéses borotva
•

ComfortFloat pengék az alapos és hatékony borotválkozásért

•

Antimikrobiális bevonat érzékeny bőrre

•

HyperFlex technológia a nagyfokú flexibilitás érdekében

•

PrecisionUltra vágórendszer

•

ActiveContour XL kontúrkövető fejek

•

Kétsoros vágórendszer (2 sor / körkés fej)

•

100% vízálló: száraz és nedves borotválkozási lehetőség

•

Lítium akkumulátor

•

Akkumulátoros üzemmód

•

90 perces töltési idő

•

60 perc vezeték nélküli használati idő

•

5 perces gyorstöltés funkció

•

LED kijelző

•

ComfortTrim –kipattintható pajeszvágó

•

Biztonsági zár funkció

•

Automatikus feszültségilleszkedés

•

Töltő állvány
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•

Tartó táska

•

2 + 1 év garancia

MB4045 szakállvágó készlet
•

Titán bevonatú vágóél

•

Önélező mechanizmus

•

3 különböző vezetőfésű fej toldat a szakáll sokoldalú formázásához:

•

Vezetőfésű nagyobb hosszúság tartományhoz (20 – 35 mm)

•

Vezetőfésű kisebb hosszúság tartományhoz (1.5 – 18 mm)

•

Borostaformázó vezetőfésű (1 – 5 mm)

•

Kipattintható pajeszvágó a szakáll és oldalszakáll aprólékos formázásához

•

Lítium akkumulátorral ellátott készülék

•

120 perc vezeték nélküli használati idő

•

4 órás töltési idő

•

Precíziós zoom hosszúságbeállító technika

•

Töltést jelző LED

•

Mosható vágókés

•

További hasznos tartozékok:

•

Vaddisznó sörtés szakáll kefe

HC7130 Pro Power Titanium hajvágó
•

Pro Power motor: 2x erősebb vágási teljesítmény*

•

Ideális szögben elhelyezkedő pengék

•

AcuAngle pengék a precíz, pontos vágási teljesítményért

•

Hosszúság beállítás: 1-42 mm

•

Titán bevonatú vágóél

•

Hálózati vagy akkumulátoros üzemmód

•

60 perc vezeték nélküli használati idő

•

14-16 órás töltési idő

•

Comfort tips pengék – minimalizálják a bőrrel való érintkezés során esetlegesen fellépő
irritációkat

•

Levehető, mosható vágófej

•

LED kijelző

•

USB töltési lehetőség

•

Tisztító kefe, olaj

MB4200 szakállvágó
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•

Endurance lítium akkumulátor: a töltöttség 70 % -át megtartja akár 12 hónapon
keresztül is (2 használat között)

•

TrimShave technológia az alapos és precíz formázásért

•

Hosszúság beállítás: 1-15mm (1 mm-es lépésenként)

•

Rozsdamentes acél vágókések

•

Comfort tip vágókések

•

Töltöttségi állapotot jelző LED-ek

•

Akkumulátoros üzemmód

•

90 perc vezeték nélküli használati idő

•

4 órás töltési idő

•

Zuhany alatt is használható

•

Turbo üzemmód

•

USB töltési lehetőség

•

Tartó táska

24. 2018. DECEMBER 01. ÉS 2018. DECEMBER 31. KÖZÖTTI NYEREMÉNYEK JELLEMZŐI
3 (azaz három) darab LG 32LK500BPLA HD Ready LED Tv. Főbb jellemzők:
•

Képernyő méret: 32" (80 cm)

•

Kijelző technológia: LCD

•

Felbontás: HD Ready

•

Felbontás: 1366 x 768

•

Képarány: 16:9

•

Frissítési frekvencia: 50Hz

•

Hangrendszer: 2.0 ch

•

Hangteljesítmény: 10 W

•

Tuner: DVB-T2/C/S2

•

Csatlakozók: Kompozit, Komponens, CI+, RF, HDMI, USB, Digitális audio kimenet

•

HDMI csatlakozók száma: 2

•

USB portok száma: 1

•

Energiaosztály: A

•

Méret: 728 x 475 x 182,4 mm

•

Súly: 5 kg

3 (azaz három) darab LG SJ2 Hangprojektor vezeték nélküli mélynyomóval. Főbb jellemzők:
•

Terméknév: SJ2

•

Terméktípus: Sound Bar

•

Automatikus zenelejátszás
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•

TV távirányító kompatibilitás

•

LCD kijelző automatikus fényerőszabályzó

•

SIMPLINK

•

Standard

•

Bass Blast

•

Támogatott formátumok: LPCM, Dolby Digital

•

Vezeték nélküli mélynyomó

•

Bluetooth (ver. 4.0)

•

LG TV Sound Sync (Optical)

•

Optical Input

•

USB

•

Hangszóró Fejegység: 30W x 2

•

Mélynyomó: 100W (vezeték nélküli)

•

Összteljesítmény: 160W

•

Soundbar stand-by energiahasználat: Kevesebb, mint 0.5W

•

Mélynyomó stand-by energiahasználat: Kevesebb, mint 0.5W

•

Tartozékok: Távirányító, Elemek (AAA)

•

Fejegység mérete(Szé x Ma x Mé): 660 x 55 x 99 mm

•

Mélynyomó mérete (Szé x Ma x Mé): 170 x 300 x 204 mm

•

Szín: Fekete

25 (azaz huszonöt) darab JYSK 6 db-os karácsonyi szíves dekoráció. Főbb jellemzők:
•

Dekoráció SILL szív 6 db/csomag

•

Anyag: Fa

•

Szín: Fehér, Szürke, Piros

15 (azaz tizenöt) darab JYSK karácsonyi manók (10cm). Főbb jellemzők:
•

Manó EIR ma10 cm fiú/lány 2 db/csomag

•

Anyag: 100% poliészter

•

Használat: Beltéri

10 (azaz tíz) darab JYSK filc télapó (50cm). Főbb jellemzők:
•

Télapó VALI ÁTM9xMA50cm filc

•

Anyag: 100% poliészter

•

Méret: Átmérő: 9 cm, Magasság: 50 cm

10 (azaz tíz) darab JYSK XMAS dekoráció (33cm). Főbb jellemzők:
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•

Dekoráció IS betűk SZ2xH33xMA11 4db/cs

•

Anyag: MDF

•

Méret: Szélesség: 2 cm, Hosszúság: 33 cm, Magasság: 11 cm

•

Szín: Antik

•

Használat: Beltéri

5 (azaz öt) darab JYSK világító bonsai fa. Főbb jellemzők:
•

Világító fa BONSAI MA45cm 64LED

•

Anyag: Fém, PVC, Huzal

•

Szín: Fekete, Fehér, Meleg fehér

•

Méret: Magasság: 45 cm

•

Izzók/LED-ek száma: 64 Db

•

Izzó/LED típusa: LED

•

Energiaosztály: A+ - E

•

Használat: Kültéri

•

Világítási idő: 8000 óra

•

Áramforrás: Elektromos csatlakozó

•

További információ: Adapterrel

5 (azaz öt) darab JYSK jégcsap fényfüzér. Főbb jellemzők:
•

Égősor GUTTORM jégcsap LED

•

Anyag: PVC

•

Szín: Ezüst, Fehér

•

Méret: Hosszúság: 470 cm

•

Izzók közötti távolság: 10 cm

•

Transzformátor: IP44

•

Izzók/LED-ek száma: 240 Db

•

Izzó: Mellékelve

•

Izzó/LED típusa: LED

•

Kelvin színhőmérséklet: 2700 K

•

Energiaosztály: A++ - E

•

Használat: Kültéri

•

Világítási idő: 10000 óra

•

Áramforrás: Elektromos csatlakozó

10 (azaz tíz) darab bruttó 5000 Ft értékű JYSK vásárlási utalvány. Részletei:
•

Az utalvány futárszolgálattal kerül kiküldésre a nyertesek részére.
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•

Beváltható bármely magyarországi JYSK áruházban és a https://jysk.hu/ weboldalon,
akár több részletben is.

•

Beváltási határidő: 2023. november 25.

15 (azaz tizenöt) darab Yves Rocher férfi csomag, amelynek tartalma:
•

1 db Plaisirs Nature hab-és tusfürdő (200 ml)

•

1 db Plaisirs Nature testápoló (200 ml)

•

1 db Borotva zselé (150 ml)

•

1 db Borotválkozás utáni balzsam (100 ml)

•

1 db Plaisirs Nature kézkrém (30 ml)

•

1 db Plaisirs Nature szappan (80 g)

15 (azaz tizenöt) darab Yves Rocher női csomag, amelynek tartalma:
•

1 db Plaisirs Nature hab-és tusfürdő (200 ml)

•

1 db Növényi Testápolás Mélyhidratáló testápoló (200 ml)

•

1 db Növényi Kézápolás 2 az 1-ben kéz-és körömápoló krém (75 ml)

•

1 db Plaisirs Nature Eau de Toilette (20 ml)

•

1 db Növényi Testápolás Tápláló tusfürdő krém (200 ml)

•

1 db Plaisirs Nature Ajakbalzsam (4,8g)

•

1 db Ragyogást adó sampon (300 ml)

25 (azaz huszonöt) darab KOTÁNYI fűszercsomag, amelynek tartalma:
•

1 db Puncs illatos fűszerdarabok keveréke 10g

•

1 db Forralt bor instant fűszeres ízesítő 35g

•

1 db Mézessütemény fűszerkeverék 27g

•

1 db Fahéj egész 17g

•

1 db Szegfűszeg őrölt 20g

•

1 db Kardamom őrölt 21g

•

1 db Vaníliás cukor 10g

•

1 db Citronett 10g

•

1 db Orangina 10g

•

1 db Agartine 10g

•

1 db Fahéjas cukor 50g

50 (azaz ötven) darab MinDigTV Extra logóval ellátott USB töltő. Főbb jellemzők:
•

2.1A duál autós töltő

•

Input: DC12-24V
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•

Maximális feszültség: DC11-28V

•

Output: 5V 2.1A

200 (azaz kétszáz) darab 1 hónapos Aktív+ kiegészítő csomag:
Az Aktív+ csomag a következő csatornákat tartalmazza: Fishing & Hunting, Brazzers TV, RTL
Spike és FilmBox Prémium.
200 (azaz kétszáz) darab 1 hónapos Világjáró kiegészítő csomag:
A Világjáró kiegészítő csomag a következő csatornákat tartalmazza: Animal Planet, Discovery
Science, Nat Geo Wild és Viasat History
A nyertesek részére az egy hónapos ingyenes kiegészítő csomagok alapesetben 5 munkanapon
belül aktiválódnak automatikusan. Az aktiválásról nyertes Résztvevő nem kap külön értesítést.
Amennyiben azonban nyertes Résztvevő olyan kiegészítő csomagot nyert a fentiek közül,
amelyikkel már rendelkezik MinDig TV Extra előfizetéséhez kapcsolódóan, a másik kiegészítő
csomagot kapja egy hónapra ingyenesen, de kizárólag ebben az esetben. A helyettesítő
csomagok tehát a következőképpen alakulnak:
•

már meglévő Világjáró csomag esetén Aktív+ csomagot,

•

már meglévő Aktív+ csomag esetén Világjáró csomagot kap a nyertes Résztvevő.

Amennyiben nyertes Résztvevő minden csomaggal rendelkezik már szerződésének keretein
belül, akkor:
•

előre fizetett szolgáltatás esetén a következő még nem fizetett hónapot kapja meg
ingyenesen a nyertes kiegészítő csomagból

•

havidíjas szolgáltatás esetén egy hónapot ingyenesen kap a nyertes kiegészítő
csomagból, amely a következő számlán fog jelentkezni.

Amennyiben nyertes Előfizetőnek több kártyája van, minden kártyára megkapja az ajándék
szolgáltatási hónapot.
Az a nyertes Előfizető, akinek díjtartozása van, tartozásának haladéktalan rendezését
követően kapja meg az ajándék egy hónapos szolgáltatását. Tartozásának rendezését az
ügyfélszolgálati elérhetőségeken jeleznie szükséges.
Az az előfizető, akinek a szolgáltatása nem aktív, nem részesül a nyeremény hónapban.
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A Kiegészítő csomagok mindegyikét az "E" multiplexen sugározzuk, melynek lefedettsége
jelenleg 85%-os. A lefedettség az alábbi linkre kattintva ellenőrizhető:
http://mindigtv.hu/lefedettseg.
200 (azaz kétszáz) darab 1 hónapos Epic online csomag:
Az Epic csomag a következő csatornákat tartalmazza: Epic Drama, Viasat Nature, Viasat
Explore.
A nyertesek részére az egy hónapos ingyenes Epic csomag 5 munkanapon belül aktiválódik
automatikusan. Az aktiválásról a nyertes Résztvevő nem kap külön értesítést. Az Epic csomag
kizárólag online, a https://tv.mindigo.hu/ weboldalon érhető el és a nyertes Résztvevő
MinDigNyer Hűségprogram során megadott MinDig TV Extra előfizetői főkártyájának
számához kapcsolódik. Amennyiben a nyertes Résztvevő még nem rendelkezik regisztrációval
a https://tv.mindigo.hu/ felületén, itt regisztrálhat: https://tv.mindigo.hu/auth/register. A
regisztráció díjmentes. A regisztráció során a MinDigNyer Hűségprogramban megadott MinDig
TV Extra előfizetésének főkártya számát szükséges rögzítenie.
Amennyiben a nyertes Résztvevő rendelkezik Epic csomag előfizetéssel (az Epic csomag
korábbi megnevezése Online mini csomag) szerződésének keretein belül, úgy:
•

előre fizetett szolgáltatás esetén a következő még nem fizetett hónapot kapja meg
ingyenesen a nyertes,

•

havidíjas szolgáltatás esetén egy hónapot ingyenesen kap a nyertes, amely a következő
számlán fog jelentkezni.

Amennyiben a nyertes Résztvevő technikai okok miatt (pl. internet előfizetés hiányában) nem
tudja igénybe venni az Epic csomagot, ezt az ügyfélszolgálati elérhetőségek valamelyikén
szükséges jeleznie. Ez esetben választása szerint 1 hónapos ingyenes Aktív+ vagy Világjáró
kiegészítő csomagot kap. Amennyiben nyertes Résztvevő Aktív+ és Világjáró kiegészítő
csomaggal is rendelkezik már szerződésének keretein belül, akkor egy hónap ingyenességet
kap meglévő Epic csomagjához a fentiekben foglaltaknak megfelelően.
Az a nyertes Előfizető, akinek díjtartozása van, tartozásának haladéktalan rendezését
követően kapja meg az ajándék egy hónapos szolgáltatását. Tartozásának rendezését az
ügyfélszolgálati elérhetőségeken jeleznie szükséges.
Az az előfizető, akinek a szolgáltatása nem aktív, nem részesül a nyeremény hónapban.12
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Az Archív Részvételi feltételek 2019. január 1-jén frissített szövege.

