NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT
A „Pörögjön rá a szerencsére!” NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ
1.

A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1.

A Praktiker Kft. (a továbbiakban Szervező) játékot hirdet „Pörögjön rá a szerencsére!” címmel
(a továbbiakban Játék), a jelen részvételi és adatkezelési nyereményjáték szabályzatban (a
továbbiakban Játékszabályzat) foglalt feltételek mellett.
A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a
Szervező által megbízott Clair & Curtis Communication Kft. (1024 Budapest, Retek u. 21-27.)
látja el.

2.

A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1.

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki
Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, továbbá minden Magyarországon
bejegyzett, Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti vállalkozás (a továbbiakban
Játékos/Érintett).

2.2

A Játékos
-

a promóció ideje alatt (2019. március 9-én 10 és 15 óra között) a szolnoki Praktiker áruházban
(a továbbiakban Áruház) legalább 10.000 Ft értékben vásároljon, vagy

-

az online (www.praktiker.hu oldalon keresztül) Szolnok áruházi, személyes átvételi módot
választva vagy telefonon (callcenteren keresztül) bonyolított vásárlással Szolnok áruházi,
személyes átvételi módot választva legalább 10.000 Ft értékben vásárolt terméket a promóció
ideje alatt (2019. március 9-én 10 és 15 óra között) az áruházban a vásárló átvegye.
A Játékosok vásárlásuk után (online és telefonos vásárlás esetén az áruházi átvétellel
egyidejűleg, egyéb esetben a vásárlással egyidejűleg) a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően blokkot vagy számlát (továbbiakban együtt Számla) kapnak, mellyel részt
vehetnek a Játékban. A szerencsekerék pörgetéshez és az ajándék átvételéhez a játékosnak be
kell mutatnia a Számlát, mely igazolja, hogy a vásárlás, illetőleg a megvásárolt termék(ek)
átvétele a szolnoki Praktiker áruházban, és a promóció időtartama alatt történt.

2.3.

A Játékban a Praktiker webshopjában (a www.praktiker.hu oldalon) vagy telefonon
(callcenteren keresztül) leadott rendelések csak abban az esetben vesznek részt és az ilyen
rendelések csak akkor jogosítanak a Játékban való részvételre, ha az így megrendelt termékek
átvétele a szolnoki Praktiker áruházban, a vásárló által személyesen – a Játék időtartama alatt
- történik.

2.4

A Játékosok a 2.2. pontban megjelölt eredeti Számla bemutatásával egyszeri érvényes
szerencsekerék pörgetésre jogosultak az Áruház területén, erre a célra kitelepült
szerencsekeréknél lévő hostesseknél. Minden pörgetés nyer. A pörgetés alapján a Játékos a
szerencsekerék által kisorsolt, a 4.2. pontban részletezett nyeremények egyikére jogosult. A
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pörgetéssel a Játkos kifejezetten elfogadja a jelen Játékszabályzatot és a benne foglalt
adatkezelési tájékoztatót.
A kipörgetett nyeremény átvételére a Játékos csak a 4.4. pontban szabályozott átvételi
elismervény kitöltése esetén jogosult.
2.5

A Játékos a szerencsekereket az érvényes, eredeti Számlával csak egyszeri alkalommal tudja
igénybe venni. A pörgetést követően a Számla érvényességi jellel megjelölésre kerül, az
ismételt felhasználás kizárása érdekében.
Az Áruház területén erre a célra kitelepült szerencsekeréknél lévő hostessek a játék időtartama
alatt, azaz 2019. március 9-én 10 és 15 óra között fogadják be a pörgetésre jogosító Számlákat.

2.6.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai,
valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli
hozzátartozói; a Szervező megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és
lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói,
megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott közeli hozzátartozói.

2.7.

Amennyiben a Játékos nem felel meg a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek, a
Játékból kizárásra kerül.

2.8.

Amennyiben a Játékos a vásárlást igazoló eredeti bizonylatot, Számlát nem őrzi meg, a Játékból
automatikusan kizárásra kerül.

2.9.

Bármilyen módon hamisított vagy manipulált bizonylatok, Számlák érvénytelenek, és nem
vehetnek részt a Játékban. A Játékban részt vevő Számla érvényességével, valamint a Játék
jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a
Szervező döntése az irányadó. A Szervező a Számla tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő
vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden
jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt a személyt, aki bármely, a Szervező által
szervezett promócióban a Szervező megítélése szerint csalást/hamisítást követ el.

3.

A JÁTÉK IDŐTARTAMA

3.1.

A Játék 2019. március 9-én 10 óra és 15 óra között tart.

4.

A NYEREMÉNY, SORSOLÁS, NYEREMÉNY ÁTADÁSA

4.1.

A Játék ideje alatt az érvényes, eredeti Számlával jelentkező Játékosok a szerencsekerék
pörgetése után, a szerencserék által kisorsolt azonnali nyereményre jogosultak.
A szerencsekerék sávokra (4 kategóriára) van bontva. Minden sávhoz tartozik ajándék (mely a
szerencsekerék mellett kerül bemutatásra, pontos listán történő megjelenítéssel). A Játékos a
kipörgetett sávhoz tartozó ajándékot jogosult megkapni, cserére nincsen lehetőség.

4.2

Az egyes sávokhoz tartozó nyereményeket az 1. számú melléklet tartalmazza.
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A nyeremények készpénzre, vagy bármely egyéb kedvezményre, vagy más nyereményekre
nem válthatók át és másra át nem ruházhatók.
4.3

A sorsolás folyamata

4.3.1

A Játékos feladata az Áruház területén erre a célra kitelepült hostess pultnál lévő hostesseknél
a Számla átadása. A Számlát minden esetben a hostess ellenőrzi és érvényességi jellel látja el
(ez lehet pecsét vagy bármilyen más megjelölés). A hostess kizárólag a Játék ideje alatt, a
részvételi feltételeknek megfelelő, 10.000 Ft feletti vásárlás után kapott Számlát tud elfogadni,
egyszeri alkalommal.

4.3.2

Amennyiben a hostess érvényesíti az átadott Számlát a Játékos szerencsekerék pörgetésre
jogosult. A szerencsekereket a Játékos a hostess előzetes tájékoztatása szerint köteles
használni. Érvényes pörgetésnek minősül a kerék minimum egyszeri teljes átfordulása az
aktuális kiindulási helyzettől. Az érvényes szerencsekerék pörgetés és nyeremény
megállapítása minden esetben a hostess jóváhagyásával történik.

4.3.3

A hostess, mint a Szervező és Lebonyolító képviselője jogosult a szerencsekerék pörgetést
érvényteleníteni, nem helyes használat esetén, és a Játékos figyelmét felhívni a Játékból
történő kizárásra. Ismételt érvénytelen pörgetés vagy a szerencsekerék renteltetésellenes
használata esetén a hostess, mint a Szervező és Lebonyolító képviselője jogosult a Játékos
Játékból való kizárására.

4.3.4

A Játékban csak az érvényes, eredeti Számlák vehetnek részt. Azok a Számlák, amelyek a
Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, hamisak,
hamísítottak, módosítottak a Játékből automatikusan kizárásra kerülnek. A hostess, mint a
Szervező és Lebonyolító képviselője jogosult a Számla kizárása körében döntést hozni.

4.4

A nyeremények átadása

4.4.1

A nyereményt a hostess, mint a Lebonyolító képviselője a nyeremény megállapítása után
azonnal a helyszínen átadja, a nyeremény átvételének feltétele az érvényesen kitöltött átvételi
elismervény.

4.4.2

A átvételi elismervény érvényes kitöltéséhez a Játékos köteles megadni: nevét, (vállalkozás
nevére szóló Számla esetén a vállalkozás nevét is) a megnyert nyereményt és a Számla
sorszámát, az erre a célra kitelepült hostess pultnál.

5.

ADÓZÁS

5.1

A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a jelen játék felmerülő adóterheit a Nyereményhez
esetlegesen tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt és Lebonyolítót a
nyeremény fentiek szerinti átadásán és esetleges adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további
kötelezettség nem terheli.

6.

ADATVÉDELEM, VEGYES RENDELKEZÉSEK

6.1.

Az átvételi elismervényben megadott adatok kezelője a Szervező, mint adatkezelő. A jelen
szabályzatban Lebonyolítóként megjelölt vállalkozás adatfeldolgozóként működik közre.
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A Játékban történő részvételhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban
részt vesznek, a szerencsekerék pörgetésével tudomásul veszik és elfogadják,
a) hogy a megadott személyes adataikat a Szervező az általa adatok feldolgozásával
megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa: Clair & Curtis Communication Kft., 1024
Budapest, Retek u. 21-27. (a továbbiakban: Lebonyolító);
b) a Játékszabályzat és az abban foglalt adatkezelési tájékoztató minden rendelkezését.
6.2.

A Játék kapcsán megvalósuló adatkezelés tekintetében Adatkezelő az alábbiakban tájékoztatja
a Résztvevőket:
I. Az adatkezelő adatai
Cégnév: Praktiker Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-669019
Székhely: 1095 Budapest, Mester u 87.
Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Kulcsár Zoltán
Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: 06 20 444 3999; kulcsar.zoltan@ppos.hu
II.

Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelés jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése a
(számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése) Az adatszolgáltatás önkéntes, és
előfeltétele a nyeremény átadásának.
III.

Az adatkezelés célja

A Játék lebonyolítása során 4.4 pont szerinti szakaszban a nyertes Játékosok a nyeremények
átvételekor nevükkel és aláírásukkal igazolják a nyeremények átvételét. Ezen átvételi
elismervényeket a Szervező egy esetleges adóhatósági ellenőrzés esetére őrzi meg a Játék
lebonyolítási körülményeinek alátámasztása érdekében.
Az adatkezelés célja: a Játék jogszerű lebonyolításának és a nyeremények átadásának
igazolása.
IV. Az érintettek köre
A Játékban részt vevő természetes személyek, illetve vállalkozások esetében azok
képviseletében eljáró személyek.
V. Az érintett személyes adatok kategóriái
Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat kezel, amelyek a fenti célok érdekében
elengedhetetlenek. Ennek megfelelően az Adatkezelő a következő adatokat kezelheti:
Természetes személy esetén:
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a) név; b) aláírás
Vállalkozás esetén:
a) kapcsolattartó neve; b) kapcsolattartó aláírása
VI. A személyes adatok tárolásának időtartama
A személyes adatokat tartalmazó átvételi elismervények a Játék időtartamát követően a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legkésőbb 2027. december
31-ig kerülnek tárolásra és kezelésre. A fenti időtartam letelte után a személyes adatok az
adatkezelő nyilvántartásából automatikusan törlésre kerülnek.
VII. Automatizált döntéshozatal
Automatizált döntéshozatalra és/vagy profilalkotásra a megadott adatok alapján nem kerül
sor.
VIII. Az érintett jogai
Az Érintettet az adatkezelés kapcsán az alábbi jogosultságok illetik meg:
Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve törlését, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet
adathordozási-, és tiltakozási jogával a Szervezőnél.
Az Érintett jogosult arra, hogy a Szervezőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz
hozzáférést kapjon.
Az Érintett a GDPR által felsorolt indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy
kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat,
vagy korlátozza az adatkezelést.
Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése, illetve az azok felhasználásával készített
profilalkotás ellen. Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag
automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá
nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az Érintett az Adatkezelő
info@praktiker.hu e-mail címre vagy az Adatkezelő 1095 Budapest, Mester u. 87. szám alatti
postacímére küldheti meg írásban.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem
nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és
a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
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A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra,
kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be
valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett
kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az
adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés
meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy
megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről,
törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték,
kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet
kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek
rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri
Érintett az adatkezeléssel szemben bármikor élhet észrevétellel, panasszal az Adatkezelőnél a
fent megadott elérhetőségeken. vagy az Adatkezelő adatvédelmi auditorához fordulhat az
alábbi linken: www.ppos.hu/audit.
Ezen kívül Érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás
megindítására is az adatkezelő székhelye szerinti törvényszéken vagy az Érintett lakóhelye,
tartózkodási helye szerinti törvényszéken, mely eljárás illetékmentes, és melynek során a
bíróság soron kívül jár el. A fentieken túlmenően panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi- és
Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) előtt.
IX. Automatizált döntéshozatal
Automatizált döntéshozatalra és/vagy profilalkotásra a megadott adatok alapján nem kerül
sor.
6.3.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések
megtartásával történik. Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelés és az
adatfeldolgozás során a személyes adatokat a megfelelő intézkedésekkel és technikai
megoldással védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, egyéb, a
jelen Játékszabályzatban leírtakon kívüli célból történő nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika
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megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Szervező kötelezettséget vállal arra,
hogy a Játékosok személyes adatait kizárólag az adatkezelés céljának megvalósulásához
szükséges mértékben kezeli.
Az Érintett bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja az
adatkezeléshez adott hozzájárulását. Az Érintett tudomásul veszi, hogy a Játékból való
kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremények
átadása előtt kérelmezi.
6.4.

A Szervező részletes Adatkezelési szabályzata elérhető a
https://www.praktiker.hu/adatvedelem honlapon.

6.5.

A jelen Játékszabályzat a Nyeremény átadásának napjáig a
https://www.praktiker.hu/szolnoknyeremenyjatek címen érhető el.

7.

FELELŐSSÉG

7.1.

A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban
esetlegesen előforduló nyomdai hibáért. A Szervező fenntartja a Játék szabályai és
mechanizmusa, Nyeremények megváltoztatásának jogát. A Játékos tudomásul veszi, hogy a
Szervező a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer, szerver
túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget. A Szervező kizárja
a felelősségét minden, a www.praktiker.hu weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért
külső, informatikai támadások esetére.

7.2.

A Szervező jogosult kizárni Játékból azt a Játékost, aki a Játékban tisztességtelen módon, a jelen
szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni

7.3.

Amennyiben a Játék során visszaélés gyanúja merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a
Játékot szüneteltesse vagy törölje. A Szervező a jelen Játékszabályzat változtatásának a jogát
fenntartja.

8.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1.

A Szervező/Lebonyolító a nyeremények tekintetében minőségi, szavatossági felelősséget
nem vállal, a Játékos igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve
forgalmazójával szemben érvényesítheti.
A Szervező jogosult a Játékot bármikor visszavonni. Szervező/ Lebonyolító fenntartja a jogot,
hogy a Játékszabályzatot - így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy
hatósági vagy bírósági határozat alapján - indokolt esetben bármikor megváltoztathassa. A
módosítás tényéről Szervező/ Lebonyolító a Játékosokat a helyszínen tájékoztatja.
Bármilyen a jelen Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező/ Lebonyolító egyoldalú
döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos
jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

Budapest, 2019. március 4.
Praktiker Kft.
Szervező
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1. számú melléklet
Nyeremények:
Nyeremény
Mennyiség
kategória
1. kategória

1 db

1. kategória
1. kategória
1. kategória
1. kategória
2. kategória
2. kategória
2. kategória
2. kategória

1 db
4 db
2 db
15 db
1 db
1 db
1 db
1 db

2. kategória

1 db

2. kategória

1 db

2. kategória

2 db

2. kategória
2. kategória
2. kategória
2. kategória
2. kategória
2. kategória
2. kategória

100 db
16 db
10 db
1 db
1 db
1 db
2 db

2. kategória

2 db

2. kategória
2. kategória
2. kategória
2. kategória
2. kategória
2. kategória
2. kategória
2. kategória
2. kategória
2. kategória
3. kategória
3. kategória
3. kategória
3. kategória
3. kategória
3. kategória
3. kategória

2 db
15 db
5 db
10 db
1 db
2 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db

3. kategória

1 db

Nyeremény megnevezése
WC ÜLŐKE, MDF, NEVADA
FÉM ZSANÉRRAL,45*38 CM,
Lézeres távolságmérő
Charles étkezőszék
Orion OCM-2017R espresso kávéfőző
Praktikeres vásárlási utalvány 20.000 Ft
Fürdőszobaszőnyeg szivacsos, Nevada
Fürdőszobaszőnyeg kukacos, Nille Beige
Kiegészítő szett Dratos, mobiltartós WC papír tartó
Marine 9 zuhany szett
WC SZŰKÍTŐ POTTY, KÉK
ÖSSZEHAJTHATÓ
MARTE ZUHANYFEJ, 3 ÁLLÁSÚ
VÍZKŐMENTES
ASZTALI PÁRÁSÍTÓ VENTILÁTOR
Orchidea
27 részes csavarozó készlet
Rozetta
szerszámláda
Fúró/csavarozó bit szett
Hósszúcsőrű fogó
SA 057
Parkolósegéd, lézeres
HPH 38
Sztereo fejhallgató, forKIDs, hangerőlimit, hajlékony
PB 4AA/BK Vésztöltő mobilhoz, elemes, 4xAA
Héra 5 L színes festék
3 részes függő kép
ST-EK8439 black vízforraló
Bukósisak
motoros dzseki+nadrág
AM-MASTER SERPENYŐ 28CM ILAG ULTIMATE
AM-STONE LÁBAS BEVONATTAL 16 CM
Nagy kenyértartó doboz fekete Nordic
Dr Oetker Tortaforma 26 cm
Csúszásgátló kédba, Pebble
O Cuisine 3 részes szett (tároló doboz)
Dr Oetker kenyérforma
DR Oetker Stolen sütőforma
Dr Oetker kenyérforma
FM szűrő
FM Koktélshaker
UNIVERZÁLIS LÁTHATÓTÁSÁGI LED KARIKA 30CM
PIROS
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Szállító
Multimpex
Bosch
Unic Spot
Orion
Multimpex
Multimpex
Multimpex
Multimpex
Multimpex
Multimpex
Global Exp.
Imp.
Yab-Yum
Bosch
Saarpor
Stanley B&D
Stanley B&D
Stanley B&D
Somogyi
Somogyi
Somogyi
Trilak
Dekor Europa
Saturn

Dajar
Dajar
Dajar
Fackelmann
Multimpex
Dajar
Fackelmann
Fackelmann
Fackelmann
Fackelmann
Fackelmann
Global Exp.
Imp.

3. kategória

1 db

3. kategória

1 db

3. kategória

1 db

3. kategória

1 db

3. kategória

1 db

3. kategória

1 db

3. kategória

1 db

3. kategória

1 db

3. kategória

1 db

3. kategória
3. kategória
3. kategória
3. kategória
3. kategória
3. kategória
3. kategória

12 db
5 db
2 db
1 db
2 db
2 db
12 db

3. kategória

5 db

3. kategória

5 db

3. kategória
3. kategória
3. kategória
4. kategória
4. kategória
4. kategória
4. kategória
4. kategória
4. kategória
4. kategória
4. kategória

6 db
1 db
30 db
1 db
1 db
3 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db

4. kategória

1 db

4. kategória
4. kategória
4. kategória
4. kategória
4. kategória
4. kategória
4. kategória
4. kategória
4. kategória
4. kategória
4. kategória

1 db
2 db
5 db
4 db
2 db
10 db
1 db
1 db
1 db
30 db
4 db

UNIVERZÁLIS LÁTHATÓTÁSÁGI LED KARIKA 30CM
ZÖLD
UNIVERZÁLIS LÁTHATÓTÁSÁGI LED KARIKA 30CM
KÉK
UNIVERZÁLIS LÁTHATÓTÁSÁGI LED KARIKA 30CM
SÁRGA
UNIVERZÁLIS LÁTHATÓTÁSÁGI LED KARIKA 30CM
FEHÉR
UNIVERZÁLIS LÁTHATÓTÁSÁGI LED KARIKA 50CM
PIROS
UNIVERZÁLIS LÁTHATÓTÁSÁGI LED KARIKA 50CM
ZÖLD
UNIVERZÁLIS LÁTHATÓTÁSÁGI LED KARIKA 50CM
KÉK
UNIVERZÁLIS LÁTHATÓTÁSÁGI LED KARIKA 50CM
SÁRGA
UNIVERZÁLIS LÁTHATÓTÁSÁGI LED KARIKA 50CM
FEHÉR
One for all ragasztók
Termosz
Mérőszalag
Fejlámpa
SA 037 Autós mobiltartó, zselés tapadókorongos
SA 053 Dupla tapadókorongos tartó
Sanytol fertőtlenítő
6570 lombseprű: https://www.novotrading.hu/kflombsepru-22-fogu-55x42cm-692
8001-043 zárbetét: https://www.novotrading.hu/kfzarbetet-5-db-laponfurt-kulcs-858
Biciklis kosár
Vileda felmosó
Dísznövények
FM 2 salátáskészlet 2 részes
FM Zöldségszeletelő
FM STAR hámozó
FM Forgatólapát FEEL
FM Burgonyatörő FEEL
FM Hámozó FEEL
Csapszűrő menetes, gömbcsuklós, két állású
Gégecső műa. Biflex, 1,5 m, króm-fehér
ABLAKHŐMÉRŐ NAPRAFORGÓS
ÖNTAPADÓKORONGOS
Hőmérő fa DAWN
övre csatolható táska
Baseball sapka
Karkötő
Autóillatosító
Baseball sapka
Esernyő
Kulacs
Autós telefontartó
Frotír kéztörlő
Jegyzettömb
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Global Exp.
Imp.
Global Exp.
Imp.
Global Exp.
Imp.
Global Exp.
Imp.
Global Exp.
Imp.
Global Exp.
Imp.
Global Exp.
Imp.
Global Exp.
Imp.
Global Exp.
Imp.
Henkel
Bosch
Stanley B&D
Stanley B&D
Somogyi
Somogyi
Ac Marca
Novotrading
Novotrading

Fackelmann
Fackelmann
Fackelmann
Fackelmann
Fackelmann
Fackelmann
Multimpex
Multimpex
Multimpex
Multimpex
Stanley B&D
Stanley B&D
Stanley B&D
Stanley B&D
Coca Cola
JKH
JKH
JKH
Naturtex
Naturtex

4. kategória
4. kategória

1 db
3 db

4. kategória

5 db

4. kategória

5 db

4. kategória

5 db

4. kategória
4. kategória
4. kategória
4. kategória
4. kategória
4. kategória

100 db
10 db
85 db
40 db
20 db
30 db

Falinaptár
Jegyzetfüzet
6013 csavarhúzó: https://www.novotrading.hu/kfcsavarhuzo-2-in-1-lapos-6mm-ph2100mm-373
6129 lombfűrész: https://www.novotrading.hu/kflombfuresz-150mm-892
6217 drótkefe: https://www.novotrading.hu/kfdrotkefe-4-soros-fa-nyellel-507
Szárítókötél
Zuhanyrádió
Festő ecsetek
Praktiker DVD-k
Poharak, bögrék
Dísznövények
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Naturtex
Naturtex
Novotrading
Novotrading
Novotrading
Coronet
Trilak

