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AJÁNDÉKSORSOLÁS JÁTÉKSZABÁLYZATA 

 

„KÓSTOLD MEG A TRADICIONÁLIS OLASZ 
DIEMME KÁVÉKAT ÉS NYERJ IZGALMAS 

AJÁNDÉKOKAT!” 
 

Játékszabályzat 

 
1. A G.I.F.T. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-

690510; adószám: 12520189-2-438; székhely: 1112 Budapest, Budaörsi út 161.; a továbbiakban: 
Szervező) nyereményjátékot indít „Kóstold meg a tradicionális olasz Diemme kávékat és nyerj 
izgalmas ajándékokat!” néven. A játék lebonyolítója maga a Szervező. 

 
2. A játékban kizárólag 18. életévét betöltött magyar állampolgár, cselekvőképes, és a 13. pontban 

meghatározott személyek körébe nem eső természetes személyek, azaz Vásárlók vehetnek részt, 
akik az 5. pontban részletezett játékleírás feltételeinek megfeleltek. Ezen előírások a játék 
érvényességi feltételei közé tartoznak. 

 
3. A promóció időtartama: 2022. december 1. 00:00 - 2022. december 24. 23:59. 

 
4. A promóció helyszíne: Minden, Diemme kávét árusító, a promócióban résztvevő üzlet. 

 
5. Játékleírás: A promóció időtartama alatt vásároljon bármely magyarországi (az akcióban részt 

vevő) Szervező által forgalmazott Diemme terméket árusító üzletben kiskereskedelmi forgalmazás 
keretében kapható, a jelen játékszabályzatban felsorolt terméket és a blokk vagy számla fotóját, 
valamint a kötelező adatokat töltse fel a jatek.diemmekave.hu weboldalra.  
 
A METRO áruházakban történő vásárlás esetén a vásárlást igazoló számla fotóját kérjük feltölteni.  
 
A vásárlásra, így Pályázat leadására a METRO regisztrált ügyfeleként működő, Magyarországon 
székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozás képviseletére jogosult, aki érvényes, saját 
nevére szóló METRO kártyával és Magyarország területén található állandó lakcímmel rendelkezik.  
 
Online boltokban történt vásárlás esetén a számlaszámot és a végső számla fotóját kérjük 
feltölteni. 
 
Mediline-ban történő vásárlás esetén a kisker vagy nagyker jegyzék számot tartalmazó számlát kell 
feltölteni.  
 
Amennyiben a Játékos az adott időszak alatt legalább 1 db számla fotót feltöltött, akkor részt vehet 
a játék sorsolásán. A Játékosok megsokszorozhatják a nyerési esélyeiket, ha több terméket 
vásárolnak és több kódot töltenek fel a játék időszaka alatt.  Egy nap maximum 2 kód, összesen a 
játék időtartama alatt 20 kód tölthető fel. Minden feltöltött kód után  
 

6. A promócióban résztvevő termékek és értékesítési pontok: 
  

EAN kód Termék megnevezése Interspar CBA DM  
Media 
Markt 

Auchan Metro Mediline Tesco 

  8 003 866 
015 401  Diemme Emma 100% Arabica őrölt kávé 

x x x x x   x x 

  8 003 866 
015 418  Diemme Chiapas Single Origin 100% Arabica őrölt kávé 

x x   x x x x x 
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7. Nyeremény:  
 

• Főnyeremény: 1 db 2 fő részére 2 éjszakára szóló utazás Padovaba. A díj tartalmazza az 
utazás költségét, a szállást, napi 3 étkezést és a Diemme pörkölő üzemben idegenvezetést, 
kávékóstolóval. Minden egyéb költségről, melyet nem tartalmaz a fődíj, a nyertes saját 
maga gondoskodik. A nyeremény mellé költőpénzt, további juttatást nem biztosít a 
Szervező. 

• További nyeremények:  
o 4 db Bialetti kotyogós kávéfőző, Velluto Nero, 250 grammos, fémdobozos, őrölt 

kávéval (heti nyeremény); 
o 24-szer 2 db (összesen 48 db) Diemme zodiákus capuccino kávéscsésze egy 

csomag Diemme őrölt kávéval (napi nyeremény).  
 

8. Sorsolás: A játékosok által a nyereményjáték teljes időtartama alatt érvényesen beküldött összes 
pályázatot beküldött személyek közül a közjegyző 2022.12.28. napján 13:30 órakor – a közjegyző 
irodában véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással – sorsolja ki a fődíjat megnyerő 
személyt. A Szervező a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a sorsolást követően a sorsoló 
bizottság tagjai aláírásukkal hitelesítenek. A Szervező a Fődíj sorsolás alkalmával 2 db (két darab) 
tartaléknyertes pályázatot is kisorsol. A tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válnak 
jogosulttá, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes pályázat bármely okból 
érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a játékból a pályázatával összefüggő 
egyéb okból kizárásra kerül. A Szervező a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a sorsolást 
követően a sorsoló bizottság tagjai aláírásukkal hitelesítenek.  
 
A heti nyeremények kisorsolása heti sorsolással dől el, melyen azon játékosok vehetnek részt, akik 
az aktuális heti időszakban érvényes pályázatot küldenek be.  
 
A napi nyeremények kisorsolásának menete: minden hétköznap az előző nap beküldött 
pályázataiból sorsolással dől el, melyen azon játékosok vehetnek részt, akik az aktuális időszakban 
érvényes pályázatot küldenek be.  
 
A Szervező a sorsolás eredményéről minden nyertest e-mailben értesít, a kitöltés során az általuk 
megadott e-mail címen. Amennyiben ez 90 napon belül sikertelen lenne, úgy a nyertesek elveszítik 
a nyereményre való jogosultságát, és a nyeremény az alábbiak szerint, a tartaléknyerteseket illeti 
meg. A nyeremények átadásának feltétele, hogy a kisorsolt játékosok lefotózzák a vásárlást igazoló 
blokkot és feltöltsék a játék oldalára: jatek.diemmekave.hu Az eredeti blokkot meg kell őrizni a 
játék végéig.  
 
A pótnyerteseket Szervező a sorsolást követő 6. munkanaptól értesíti SMS-ben, majd telefonon is, 
a nyertesek fentebb leírt tájékoztatásával megegyezően. A tartaléknyertesek nyereményigénye 

EAN kód Termék megnevezése Interspar CBA DM  
Media 
Markt 

Auchan Metro Mediline Tesco 

  8 003 866 
002 401  Diemme Romeo Espresso őrölt kávé 

x x   x x   x x 

  8 003 866 
002 463  Diemme Passione őrölt kávé 

  x   x   x x  

  8 003 866 
012 325  

Diemme Miscela Blu Espresso 100% Arabica őrölt kávé 
fémdoboz 

x         x     

  8 003 866 
012 363  

Diemme Velluto Nero Moka 100% Arabica őrölt kávé 
fémdoboz 

x               

  8 003 866 
012 028  

Diemme Blue Beans 100% Arabica szemes kávé 
fémdoboz 

x         x     

  8 003 866 
019 133  Diemme kézműves szemeskávé 1000g 

        x       
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abban az esetben is életbe léphet, amennyiben a nyertesek a nyereményeiket az egyeztetett 
helyen és időben nem veszik át. Ebben az esetben a Szervező a tájékoztatást – az elsőként kihúzott 
nyerteseknél leírt módon – a sikertelen átadást követő munkanaptól kezdi meg. 
 

9. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. A nyeremények utáni 
személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget, a nyeremény kiértesítésének költségét a Szervező 
viseli. 

 
10. A Szervező a játékból érvénytelenség okán kizárhatja azt a pályázatot, amely a játékszabályzatban 

leírt feltételeknek nem felel meg. A játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt 
felelősség nem terheli. 

 
11. A nyereményjátékból kizárásra kerülnek azok a játékosok, akik a nyereményjáték szellemével 

ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a nyereményjátékban, 
azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen 
játékosoknak minősülnek például az ajándéksorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő 
részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében 
összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy vásárlásait egyesítik, ezzel 
megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. A Szervező 
fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kártérítést követeljen a 
csoport tagjaitól, illetve a játékból azonnali hatállyal kizárja őket. 

 
12. A nyertesek kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. A nyeremények 

átvételére minél előbb, de legkésőbb a tájékoztatást követően 3 héten belül sor kell, hogy kerüljön. 
A nyertes köteles a nyereményt személyesen átvenni. 

 
13. A nyereményjátékban a Szervező munkatársai, valamint a Ptk. 8:1. § 1. és 2. pontja szerinti közeli 

hozzátartozóik, illetve hozzátartozóik nem vehetnek részt. 
 

14. A pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, telefonszám hibás megadása, bizonylat 
elvesztése, megrongálódása, olvashatatlanná válása stb.) a Szervező nem vállal felelősséget. 

 
15. A személyes adatokra vonatkozó adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a játékban részt vesznek, 

tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak a külön íven közzétett adatkezelési tájékoztatóban 
foglalt adatkezeléshez, így különösen ahhoz, hogy  

a) nyertesség esetén a nyertes nevét a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, 
kizárólag a játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza a Szervező honlapján: https://gift-
sweet.hu/  

b) továbbá Facebook-oldalán: https://www.facebook.com/giftkft/ 
c) részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják és tudomásul veszik a jelen 

játékszabályzat minden rendelkezését. 
 

16. Az adatkezeléssel kapcsolatos további tájékoztatásokat, információkat a játékosok a külön íven 
közzétett adatkezelési tájékoztatóban ismerhetik meg. 
 

17. A Szervező fenn tartja magának a jogot, hogy a promóció szabályzatát bármikor jogosult 
módosítani, annak egyidejű közzétételével a Szervező honlapján. 

 
Kelt: Budapest, 2022. december 1. 

 


