„A nyomok a Paradicsomba vezetnek! ” részvételi szabályai (játékszabályzat)
1. A Partner in Pet Food Hungária Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 14., a
továbbiakban: "Szervező") országos, „PreVital – A nyomok a Paradicsomba vezetnek!”
elnevezésű promóciót szervez (továbbiakban: "Játék"), amelyben a jelen játékszabályzat
(továbbiakban: "Játékszabályzat") 2. pontjában meghatározott személyek (vásárlók)
(továbbiakban: "Játékos") vehetnek részt. A Játék során az alábbi nyeremények kerülnek
kisorsolásra:



Hetente 5 db, összesen 30 db cicahordozó PreVital termékekkel telerakva és
cica etetőtál
Fődíj: 1 db egzotikus utazás 2 fő részére

azon Játékosok között, akik a Játékszabályzat 1. számú Mellékletében meghatározott termékek
közül legalább egy darabot vásárolnak bármely magyarországi üzletében, majd a vásárlást
követően a nevüket, a vásárlást igazoló blokk AP kódját (METRO számla esetén, a számla
sorszámát), valamint a vásárlás dátumát és időpontját a jelen Játékszabályzatban
meghatározott módon regisztrálják (továbbiakban: "Pályázat"). A Játékosoknak mindezek
mellett meg kell felelniük a Játékszabályzatban írt valamennyi feltételnek is. A Játékos a
Pályázat elküldésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen
Játékszabályzatot.
2. A Játékban kizárólag azon természetes személyek vehetnek részt Játékosként, akik az alábbi
feltételeknek együttesen megfelelnek:
a) Magyarországon bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező, 18. életévüket betöltött természetes személy(ek) (a METRO
Kereskedelmi Kft. vásárlói esetén azon 18. életévüket betöltött természetes
személy(ek), aki(k) valamely gazdasági tevékenysége körében és érdekében eljáró
természetes vagy jogi személy képviseletében jár(nak) el, s saját névre/nevükre szóló
érvényes METRO kártyával rendelkezik/nek, valamint vásárlása/uk alkalmával ezt
használja/ák); akik
b) a Játékszabályzat 1. számú Mellékletében felsorolt termékek megvásárlását
követően nevüket, a vásárlást igazoló blokk AP kódját (METRO számla esetén a
számla sorszámát), valamint a vásárlás dátumát és időpontját az alábbi módok egyikén
beküldik:
(i) SMS-ben a +36 30 55 55 535-ös nem emelt díjas mobiltelefonszámra [az alábbi
példa kizárólag illusztrációként szolgál: „AP123456789*2018.11.22.17:20*Minta
Ida”] vagy
(ii) regisztrálják ezen adatokat a www.nyeremenyjatek.prevital.eu weboldalon.
Amennyiben a Játékos a vásárláskor kapott blokkján, vagy számláján nem szerepel a
megvásárolt termék megnevezése (úgynevezett gyűjtő blokkot kapott), kérje a bolt vezetőt,
hogy írja rá a blokkra a megvásárolt termék nevét, kiszerelését, valamint aláírásával és a bolt
pecsétjével hitelesítse azt.
3. A Szervező megbízásából a Játék lebonyolítója az Admagic Kft. (székhely: 1015 Budapest,
Széna tér 1/a., cégjegyzékszáma: 01-09-718749) (továbbiakban: "Lebonyolító").
4. A Játék 2019. június 3. 00:00 órától 2019. július 14. 23:59 óráig tart.
Az ezen időtartamon kívüli vásárlások, illetve nem, vagy nem megfelelően beküldött
Pályázatok a Játékban nem vesznek részt.

5. A Játékban nem vehetnek részt:
a) a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai valamint az itt felsorolt
személyek Ptk. 8:1. § (1) 2. pontjában meghatározott hozzátartozói;
b) a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai valamint az itt felsorolt
személyek Ptk. 8:1. § (1) 2. pontjában meghatározott hozzátartozói;
c) egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek vezető tisztségviselői,
munkavállalói, tulajdonosai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 2. pontjában
meghatározott hozzátartozói;
d) a PreVital termékeket árusító áruházak, kereskedelmi egységek vezető tisztségviselői,
munkavállalói, tulajdonosai valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1. § (1) 2. pontjában
meghatározott hozzátartozói.
6. A nyeremények sorsolása és átvétele:
A Szervező a Játék teljes időtartamára összesen 31 (azaz harmincegy) darab nyereményt
sorsol ki a következő módon:
Heti nyeremények:
Hetente 5 db, összesen 30 db cicahordozó PreVital termékekkel telerakva és cica etetőtál
Részletek:
Cica etetőtál: kerámia anyagú, 2,5 dl –es, PreVital logózott
Cicahordozó: poliészter anyagú, 32 cm magas, fekete-kék színű, PreVital logózott
PreVital termékek 5.000 Ft értékben:

1 db Prevital pouch 12x100g
3 db Prevital pouch 4x100g
1 db Prevital száraz 400g/350g
6 db Prevital pouch 100g
6 db Prevital alutálka 100g
Fődíj:
1 db, 800.000 Ft értékű MultiGo voucher, mely beválthatő egy két személyes egzotikus
utazásra, vagy a nyertes által választott utazásra a MultiGo Utazási Iroda kínálatából.
Beváltható: 2020. december 31-ig
A heti nyereményel nyerő időpontjainak kisorsolása számítógépes sorsoló program útján
történik a véletlenszerűség elve alapján.
A fődíj sorsolására közjegyző jelenlétében, számítógép segítségével kerül sor Dr. Máté Viktor
Közjegyző Irodája 1065 Budapest Bajcsy Zs. út 61 címen 2019.07.17-én 10:00 órakor.
Egy Játékos a Promóció időtartama alatt korlátlan mennyiségű Pályázatot küldhet be,
amennyiben mindegyik Pályázatát különböző blokkal tudja igazolni.
A Játékosok a Pályázat beküldése után - a mobilkommunikációs és online rendszer
terheltségétől függően a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 3 (három) munkanapon belül visszaigazolást kapnak, melyből megtudhatják, hogy Pályázatuk érvényes-e.
Amennyiben a nyertes a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint nem tudja igazolni, hogy a
Játékban résztvevő terméket vásárolt, vagy nem felel meg a jelen Játékszabályzatban foglalt
valamennyi feltételnek, helyébe automatikusan a nyerő időpont utáni második legközelebbi
időpontban Pályázatot küldő Játékos lép. Amennyiben ez a Játékos sem felel meg a jelen

Játékszabályzatban foglalt feltételeknek, úgy helyébe a következő legközelebbi időpontban
Pályázatot küldő Játékos lép, és így tovább.
A vásárlást és a nyerés tényét igazoló nyugtát (blokkot) a Játékosok kötelesek megőrizni a
Játék végét követően 45 napig, és azt vagy annak másolatát a Szervező képviselőjével
egyeztetett módon a nyeremény átvétele előtt kötelesek átadni/elküldeni Szervezőnek a kért
módon. Ennek hiányában az érintett Játékos nem jogosult a Nyeremény átvételére.
A vásárlást csak a nyerteseknek kell beküldéssel igazolniuk.
A Játékban egy játékos egy fajta nyereményből maximum egy darab megnyerésére jogosult.

A Lebonyolító a nyerteseket a nyerést követő héten e-mailben értesíti.
A nyeremények postai úton vagy a Szervező alkalmazottja által személyesen kerülnek
átadásra a nyertes részére. Amennyiben a nyertes jelen Játékszabályzat szerint valamely okból
kifolyólag kizárásra kerülne, úgy a Szervező haladéktalanul e-mailben értesíti a tartalék
nyertest. Ha ezen együttműködésnek a nyertesek nem tesznek eleget, és így a nyeremény
időben való átadása meghiúsul, ezért a Szervező és a Lebonyolító felelősséget nem vállal.
A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét a Játék lezártát követően maximum 90 napon
belül tudja biztosítani.
A határidőn túl:
a Játékos a nyeremény átvételére jogszerűen már nem tarthat igényt,
a nyeremény újra postázására nincs lehetőség,
- az át nem vett nyereményekkel kapcsolatos reklamációkat a Szervező nem fogadja el.
Ha a nyertes korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel
kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint annak átvételére csak törvényes képviselőjével
együtt jogosult.
A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő minden költség, az adó kivételével, a nyertest terheli.
7. A Játékban való részvétel egyéb feltételei
A Játékosok nyerési esélyeiket több érvényes Pályázat beküldésével növelhetik. A Játékosok
egy vásárlás adatait csak egyszer küldhetik be, azonban különböző vásárlásokkal többször
is játszhatnak. Minden egyes érvényes Pályázat a Játék teljes időtartama során csak egyszer,
az első beérkezés alkalmával vesz részt a Játékban és kerülhet kisorsolásra.
A Játék folyamán csak azt az első érvényes Pályázatot fogadjuk el, amihez azonos AP kódhoz
tartozó azonos vásárlási időpont tartozik.
A Szervezőnek jogában áll a beérkezett Pályázatokat azonnal megvizsgálni abból a
szempontból, hogy azok érvényesek-e, azokat a Játékszabályzatnak megfelelően küldték-e be.
A Játékszabályzat 2/a. pontjában meghatározott feltételek ellenőrzésére utólag, nyertesenként
kerül sor.
A beküldött Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl.: hiányzó vagy téves AP kód, vásárlási
dátum és időpont stb.), a Szervező érdekkörén kívül felmerülő technikai problémákért (pl.:
telefon elvesztése, lemerülése, telefonszám vagy e-mail cím cseréje megváltozása), a
nyeremények kézbesítésének a nyertesnek felróható elmaradásáért vagy késedelméért, illetve
a kézbesítés/szállítás során a nyereményekben keletkezett károkért vagy azok teljes
megsemmisüléséért a Szervező és a Lebonyolító, illetőleg azok megbízottjai a nyertesek felé
semmiféle felelősséget nem vállalnak.

A Játékkal kapcsolatban felvilágosítás a info@admagic.hu e-mail címen keresztül kérhető.
Az online játék-szolgáltatást a Szervező a Lebonyolító közreműködésével biztosítja.
8. Adatvédelem
A Játékosoknak a Játékkal kapcsolatos személyes adatai kezelésének jogalapja: az EU
2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendeletének („GDPR”) 6. cikk (1) a) pontja – a
Játékos önkéntes hozzájárulása. Adatkezelő: a Szervező. Az adatkezelés célja a Játékos
részvételének biztosítása a Játékban. A Játékos jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor
visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás
előtti adatkezelés jogszerűségét. A Játékos hozzájárulása hiányában a Játékban nem vehet
részt.
A Nyerteseket a Szervező a Játékban résztvevő, általuk regisztrált email cím segítségével
azonosítja, így az időközbeni esetleges változással járó, valamint a Szervező érdekkörén kívüli
technikai okból felmerülő problémákért a felelősséget a Szervező nem vállalja. A nyertesek
személyét a www.nyeremenyjatek.prevital.eu weboldalon nyilvánosságra hozzák. A
nyilvánosságra hozatal célja, hogy ha a Játékos valamilyen technikai akadály miatt nem kapta
meg az értesítést a nyertességről, akkor a weboldalon tud tájékozódni, hogy nyert-e.
A Játékosok az adatkezeléshez való hozzájárulásukat a jelen Játékszabályzat 2. (i) pontjában
meghatározott esetben az SMS elküldésével, a 2. (ii) pontjában meghatározott esetben a
regisztráció során adják meg.
A Játék során kezelt személyes adatok köre:







név,
e-mail cím
telefonszám,
a nyertesek lakcíme (a nyeremény kézbesítése érdekében),
a Játékban való részvétel alapjául szolgáló vásárlás adatai (vásárlást igazoló blokk AP
kódja, valamint a vásárlás dátuma és időpontja - Metro számla esetén a számla
sorszáma),
a Játékkal kapcsolatban a Játékos részéről rendelkezésre bocsátott egyéb adat (pl.
kommunikáció a nyeremény átvételével kapcsolatban).

Az adatkezelés időtartama: A személyes adatok az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályi
és/vagy szerződéses elévülési idő végén kerülnek törlésre. A Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:22. § szerint, ha a Ptk. eltérően nem
rendelkezik, a követelések 5 év alatt évülnek el. Az adatmegőrzési idő így a Játék végét
követő 5 év, mert a Játékkal kapcsolatos esetleges követelések ekkor évülnek el. Az elévülést
megszakító cselekmény az adatmegőrzési időt az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig
meghosszabbítja.
Ha az adatokat a Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján
köteles megőrizni, akkor az adatokat a Szervező a Játékot követően 8 év múlva törli. A
gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik.
Ha a Játékos önkéntesen, előzetesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárul, a Szervező
reklámokat és hírleveleket küldhet neki e-mailben. A hozzájárulás nem feltétele a Játékban
való részvételnek. A hozzájárulás például a regisztráció, vagy a kódfeltöltés során adható
meg. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk § (1) a) pontja, valamint a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

6. § (1) pontja. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen
visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás hiányában a Szervező nem tud emailben reklámokat és hírleveleket küldeni. A kezelt adatok köre: a lehetséges címzett neve és
e-mail címe. Ha az érintett hozzájárulását visszavonja, akkor a személyes adatokat törölni kell.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból
történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen
üzletszerzéshez kapcsolódik.
A Játékkal kapcsolatos személyes adatokat a Társaság nevében adatfeldolgozóként kezeli a
Játék időtartama alatt:
Admagic Kommunikációs Kft.
1015 Budapest, Széna tér 1/A
telefonszám: +36 1 2247740
info@admagic.hu
Radex Media Group
1113 Budapest, Vincellér utca 39/A
telefonszám: +36 1 788 0278
milan@radex.hu

A Játék lebonyolításáért felel. Ennek során a
Játékkal kapcsolatban a Szervező által kezelt
személyes adatokhoz fér hozzá a cél
megvalósulásáig, de maximum a Játék lezárást
követő 90 napig.
A Szervező PreVital Facebook oldalának teljes
körű kezelése, beleértve a tartalom összeállítását
és a hirdetések, posztok meghatározását, valamint
hírlevelek kiküldése. Ennek során a hírlevelekkel
kapcsolatban kezelt, valamint az érintettek által a
Szervező
PreVital
Facebook
oldalán
rendelkezésre bocsátott adatokat kezeli.

A személyes adatokkal kapcsolatos adatvédelmi jogokat és jogorvoslati lehetőségeket, és
ezzel kapcsolatban a GDPR vonatkozó rendelkezéseit és korlátozásait részletesen a Szervező
adatkezelési tájékoztatója és a GDPR tartalmazza (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18.,
19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). A Szervező adatkezelési tájékoztatója elérhető itt:
http://prevital.eu/adatvedelem . A Játékosok jogosultak az átlátható tájékoztatásra a személyes
adataik kezelésével kapcsolatban, jogosultak hozzáférni a személyes adatokhoz és másolatot
kérni, kérhetik pontatlan vagy nem teljes személyes adataik helyesbítését, pl. dátum. A
törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) lehetővé teszi a Játékosok számára, hogy
töröltessék személyes adataikat, ha nincs jogszerű indok azok további használatára. A
Játékosok kérhetik a személyes adataik további kezelésének korlátozását – ekkor a Szervező
továbbra is tárolhatja a személyes adatokat, de egyébként nem használhatja fel azokat. A
Szervező a fentiekkel kapcsolatos kéréseknek egy hónapon belül köteles eleget tenni. Szükség
esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további
két hónappal meghosszabbítható. A Játékosok jogosultak nemzeti adatvédelmi felügyeleti
hatóságuknál panaszt tenni a személyes adatok Szervező általi kezelésével kapcsolatban.
Magyarországon a felügyeleit hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-3911410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintettek ezen túlmenően bírósághoz is
fordulhatnak (www.birosag.hu).
9. Vegyes rendelkezések
A Szervező, valamint a Játék szervezésében és lebonyolításában résztvevő cégek nem
felelősek és kizárnak mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Játékban való részvétel
során. Ideértve különösen, de nem kizárólag: a Szervezőnek nem felróható, technikai jellegű
pontatlanságért, nem teljesítésért, hibáért, hiányért, megszakításért, törlésért, hiányosságért,

működésbeli vagy átviteli késedelemért, számítógépes vírusért, a kommunikációs vonal
hibájáért, valamint a rögzített adatok ellopásáért, megsemmisítéséért, illetve jogosulatlan
hozzáférésért, módosításáért vagy használatáért, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból,
hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késedelmekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó
költségekért, károkért, veszteségekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával
okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget.
A Játékos gondoskodik a Játék során használt adatainak (pl. személyes adatok, jelszavak,
azonosítók) biztonságos használatáról és ennek keretében többek között megakadályozza,
hogy ahhoz illetéktelen személyek hozzáférjenek. A Játékos haladéktalanul köteles
tájékoztatni a Szervezőt, amennyiben ezen adatokkal kapcsolatban visszaélést tapasztal. Az
ezzel kapcsolatos visszaélésekkel összefüggésben a felelősség a Játékost terheli.
A Játékosok elfogadják, hogy a Játék használata során a Játékszabályzatban foglaltak
bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget
vállalnak.
Esetenként előfordulhat, hogy a Szervezőn vagy a Lebonyolítón kívülálló okokból az online
szolgáltatás nem használható. A Játékos ebből kifolyólag tudomásul veszi, hogy a Játék
tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló
technika függvénye és ezért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A fentieket
kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a Szervezőn és partnerein
kívülálló tényezők, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség,
kapcsolati hibák, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.
A Szervező nem vállal felelősséget az alábbi esetekben sem:
a) a Játékos Pályázatát nem megfelelő formátumban küldi el,
b) nem megfelelő a hálózat lefedettsége, vagy a számítógép/telefon egyéb ok miatt nem
elérhető,
c) az internetszolgáltatón, illetve a válaszüzenetet kézbesítő harmadik félen kívül álló okból
kifolyólag nem tudja kézbesíteni a Játékos számára a választ.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben az adott nyeremény a készletből már nem
elérhető, a nyereményt egyéb, hasonló értékű és fajtájú nyereménnyel helyettesítse.
A nyeremények átvételével összefüggésben a Játékosnak felróható okból felmerülő, a
Játékszabályzatban kifejezetten nem szabályozott további költségek és kiadások (pl. az
esetleges kiszállítás sikertelensége után további kiszállítás, stb.) a Játékost terhelik. A
pályázatok hiányosságáért/hibájáért (válaszüzenet tartalma, kézbesítésének elmaradása, hibás
vagy hiányos név vagy cím bediktálás stb.), a szabályosan a futárszolgálatnak átadott
küldemények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás
során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem
vállal.
A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot, garanciát nem vállal.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárja azt a Játékost, továbbá kártérítési,
esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a Játékossal szemben, aki
a.
b.

a Játék internet oldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék
során előnyhöz jutni,
visszaél más Játékos regisztrációs adataival (pl. e-mail címmel).

A nyertesek a nyereményeket készpénzre vagy más ajándéktárgyra nem válthatják át, illetve
azokat másra sem ruházhatják. A nyereményekhez kapcsolódó SZJA és egyéb adófizetési és

járulékfizetési kötelezettséget, illetve a nyeremény nyertesek részére történő postázásának
költségeit a Szervező viseli.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzat szerinti promóciót bejelentés
nélkül visszavonja vagy felfüggessze az ellenőrzési körén kívül eső elháríthatatlan ok (vis
maior, pl. háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény)
bekövetkezésekor. Továbbá fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden illetéktelen (a Játékban
való részvételre nem jogosult) személy által beküldött vagy érvénytelen Pályázatot.
A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy előre nem látható okok miatt a Játék feltételeit
megváltoztassa vagy a jelen Játékszabályzat szerinti promóciót visszavonja. Ez esetben e
tényről a Szervező az előzetes tájékoztatást a www.nyeremenyjatek.prevital.eu honlapon
közzéteszi.
Különösen jogosult a Szervező a Játék visszavonására vagy felfüggesztésére, továbbá a
nyeremény megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a Játékszabályzat
megszegésének gyanúja merül fel.
A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, hogy ki
tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig,
amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják.
Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, egyetlen érdekelt fél sem –
ideértve a Játékosokat – jogosult kártérítés igénylésére vagy a Játék folytatásának kérésére.
A Szervező nem tehető felelőssé a Játék téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel
nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.
A Játékról a teljes körű tájékoztatást a jelen Játékszabályzat tartalmazza, a hirdetések és
kommunikációs anyagok nem teljes körűek.
Jelen Játékszabályzatra és a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való
részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága
alá tartoznak. Bármilyen felelősségkizárás vagy felelősségkorlátozás a vonatkozó
jogszabályok által megengedett mértékben érvényes.
Partner in Pet Food Hungária Kft.
2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 14.
2018. október 24.

1. számú Melléklet
A Játékban résztvevő termékek
PreVital Száraz Macska steril 1,6kg
PreVital Száraz Macska steril 350g
PreVital Száraz Macska csirke-zöldség 400g
PreVital Száraz Macska marha-zöldség 400g
PreVital Száraz Macska csirke-zöldség 1,8kg
PreVital Száraz Macska marha-zöldség 1,8kg
PreVital Naturel Száraz Macska marha 1,4kg
PreVital Naturel Száraz Macska lazac 1,4kg
PreVital Naturel Száraz Macska steril szárnyas 1,4kg
PreVital Classic Nedves Macska baromfi-nyúl-répa 415g
PreVital Classic Nedves Macska marha-máj 415g
PreVital Classic Nedves Macska lazac-pisztráng 415g
PreVital Classic Nedves Macska steril csirke 415g
PreVital Classic Alucup Macska lazac-pisztráng 100g
PreVital Classic Alucup Macska bárány-máj 100g
PreVital Classic Alucup Macska steril pulyka 100g
PreVital Classic Alucup Macska marha-borjú 100g
PreVital Classic Alucup Macska nyúl-máj 100g
PreVital Classic Alucup Macska csirke-kacsa 100g
PreVital Alucup Macska lazac-pisz & mar-borj 4x100g
PreVital Alucup Macska bar-máj & csir-kacsa 4x100g
PreVital Pouch Macska vegyes-íz 4x100g
PreVital Pouch Macska csirkés 100g
PreVital Pouch Macska borjú 100g
PreVital Pouch Macska lazac 100g
PreVital Zselés Pouch Macska marha 100g
PreVital Zselés Pouch Macska csirke 100g
PreVital Zselés Pouch Macska pulyka-nyúl 100g
PreVital Zselés Pouch Macska vegyes-íz 4x100g
PreVital Classic Pouch Macska steril szárnyas 100g
PreVital Classic Pouch Macska steril máj 100g
PreVital Classic Pouch Macska csirke-lazac 4x100g
PreVital Classic Pouch Macska steril máj-baromfi 4x100g
PreVital Classic Pouch Macska mega box 24x100g
PreVital NM Pouch Macska csirke 85g
PreVital NM Pouch Macska marha 85g
PreVital NM Pouch Macska lazac 85g
PreVital NM Pouch Macska marha-lazac 4x85g
PreVital NM Pouch Macska marha-csirke 8x85g
PreVital Pouch Macska steril baromfi-máj 8x100g
PreVital Szószos Pouch Macska vegyes-íz 12x100g
PreVital Classic Pouch Macska giga box 48x100g
PreVital Naturel Pouch Macska steril lazac 28x85g

PreVital Naturel Pouch Macska steril lazac 4x85g
PreVital Naturel Pouch Macska baromfi pack zselés 4x85g
PreVital Naturel Pouch Macska halas pack zselés 4x85g
PreVital Naturel Pouch Macska zselés pack 12x85g
PreVital Naturel Pouch Macska szószos pack 12x85g
PreVital Zselés Pouch Macska vegyes-íz 12x100g
PreVital Classic Pouch Macska mega box 24x100g
PreVital Classic Pouch Macska mega box 24x100g Winter
PreVital Classic Pouch Macska junior 4x100g

