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KOMETA - „Új élmények várnak Rád a KOMETA klubban!” NYEREMÉNYJÁTÉK 
RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT 

 
1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 
 
Az „Új élmények várnak Rád a KOMETA klubban!” elnevezésű promóció (a továbbiakban: 
Promóció vagy Játék) szervezője a KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt. (székhely: 7400 
Kaposvár, Pécsi utca 67-69., e-mail: kometa@kometa.hu (a továbbiakban: Szervező).  
 
A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes 
feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Bang Bang Ideas Kft. (székhely: 
2096 Üröm, Tücsök köz 1/C. 2. em. 11.; levelezési cím: 1393 Budapest Pf. 341.; e-mail: 
kometa@bangbang.hu), (a továbbiakban: Lebonyolító) látja el. 
2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI  
 
2.1. A Játék magyar nyelven kerül lebonyolításra. A Játékban kizárólag olyan 
magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 18. életévét betöltött, 
cselekvőképes, a 2.10. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes 
személy (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt,  
 

2.1.1. bármely magyarországi üzletben vásárol legalább 1 (egy) darab promóciós 
kommunikációval (KOMETA KLUB) ellátott, a Játékban részt vevő KOMETA 
terméket (a továbbiakban: Termék),  
(A promócióban részt vevő Termékek listáját és a Termékek után járó KOMETA Klub 
Hűségpontokat az 1. sz. melléklet tartalmazza.) 
 
és  
 
elektronikus úton regisztrál a https://klub.kometa.hu domain alatt lévő weboldalon 
(továbbiakban: Honlap, vagy Weboldal), melynek során megadja a következő valós 
adatait: teljes név, születési dátum, e-mail cím, mobiltelefonszám, állampolgárság, (a 
továbbiakban: Regisztráció) és a Termék csomagolásának belső oldalán 
(továbbiakban: Címke) található 12 jegyű alfanumerikus kódot (pl. 123456789ABC – 
továbbiakban: Kód), valamint a Termék vonalkóddal ellátott címkéjén szereplő LOT-
kódot (pl. L 123456 – továbbiakban: LOT-kód, a Kód és a LOT-kód együtt a további-
akban: Pályázat) feltölti a profiljába (továbbiakban: Profil), akkor a 3. és 4. pontban 
meghatározott játékmenet alapján részt vesz a naponta sorsolásra kerülő 
nyerőidőpontos napi nyeremények (a továbbiakban: Napi nyeremények), és a he-
tente sorsolásra kerülő heti nyeremények (a továbbiakban: Heti nyeremények) 
sorsolásán is.  
 
A Játékos a Pályázat során a megvásárolt Termékek és feltöltött Kódok alapján 
KOMETA KLUB Pontokat (továbbiakban: Hűségpont) szerez, melyek Profilban 
kerülnek jóváírásra. A pontszerzés menetéről a Honlapon megtalálható KOMETA 
KLUB - ÁSZF rendelkezik.  
(Az egyes Termékek pontértéke jelen játékszabályzat 1. sz. mellékletében is 
megtalálható.)  
 
Legalább 3 promóciós kód felöltése esetén a Játékos a főnyeremény (a 
továbbiakban: Főnyeremény) sorsolásán is részt vesz.  
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2.1.2. A Játékos a Játékban való részvételével, illetve a Regisztrációval egyidejűleg 
elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) leírt 
valamennyi feltételt.  
 
2.1.3. A Játék során a Weboldalra ellátogató Játékos a Terméken szereplő kódokat 
kizárólag egyszer jogosult felhasználni. 

 
2.2. Egy Játékos a Játék időtartama alatt kizárólag egyszer jogosult regisztrálni a 
Weboldalon. Egy Játékos a Játék időtartama alatt ugyanazon regisztrált profillal 
naponta (00:01 – 23.59 között) 3 (három) darab Pályázat beküldésére jogosult. 
Amennyiben ugyanazt a Pályázatot (vagy annak Kódját) a Játékos többször tölti fel, úgy a 
Szervező az első feltöltött Pályázatot regisztrálja, a további, ugyanazon Kódot tartalmazó 
Pályázatokat a Játék során nem veszi figyelembe. Amennyiben a Játékos túllépi a 
naponta beküldhető Pályázatok mennyiségét, úgy a Weboldal nem engedélyezi számára a 
további Pályázat beküldését az aktuális naptári napon.  
 
2.3. A Játékos köteles a Játék végét követő 90 (kilencven) naptári napig az eredeti Kódot 
tartalmazó Címkét sértetlen és jól olvasható állapotban megőrizni vagy arról a Kódot 
egyértelműen, jó olvashatóan ábrázoló másolatot (fénykép) készíteni, és azt a Szervező 
ez irányú kérése esetén a Szervezőnek vagy Lebonyolítónak bemutatni, amely a 
nyeremény átvételének előfeltétele. 
 
A nyertes Játékos e-mailen keresztül értesítést kap a sorsolás követő 3 (három) 
munkanapon belül, amennyiben a jelen Játékszabályzatnak megfelelően küldte be a 
pályázatát.  

Nyertesség esetén a Lebonyolító a Heti nyeremények vagy a Főnyeremény sorsolását, 
vagy Napi nyeremény esetén a nyerő időpontot követően legkésőbb 3 (három) 
munkanapon belül küldött elektronikus üzenet (e-mail) formájában és Főnyeremény 
esetében telefonon is (a továbbiakban: Értesítés(ek)) két alkalommal értesíti a nyertes 
Játékosokat. Az Értesítések tartalmazzák: 
(i) azt az e-mail címet (klub@kometa.hu), melyre a lentebb meghatározott információkat 

a Nyertesnek meg kell küldenie, 
(ii) azt a határidőt (azaz az 5 munkanapot), amíg a Nyertesnek a nyertességet igazoló 

Kódot tartalmazó Címke másolatát (fénykép) elektronikus levél (e-mail) formájában 
be kell küldenie, 

(iii) azt a Nyereményt, amelyet a Nyertes megnyert, 
(iv) valamint azt a Kódot, amellyel a Nyertes a Nyereményt megnyerte. 
(Az értesítések és további teendők több emailben is történhetnek.) 
 
A Nyertesnek az Értesítések megküldését követő 5 munkanapon belül a fenti e-mail 
címre meg kell küldenie 

 
(i) a nyertes Kódot (fődíj és heti nyeremény esetén a sorsoláson való részételhez 

szükségesen összegyűjtött pontokat adó Kódokat) tartalmazó Címke (Címkék) 
másolatát (fénykép), 

(ii) heti és főnyeremény esetében azt a magyarországi postázási címét, melyre a 
Nyereményt a Lebonyolító kézbesíteni tudja, 

(iii) valamint fel kell tüntetnie az elektronikus levél tárgyában az „Új élmények várnak Rád 
a KOMETA klubban!” megnevezést, azzal, hogy amennyiben ezt elmulasztja, vagy 
nem megfelelő módon tünteti fel, úgy az üzenete feldolgozása és így a Nyeremény 
átadása késhet. 
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A Nyertesek postázási címüket a Weboldalon a Profiljukba belépve is meg tudják adni. 
 
2.4. A Játékosok a Regisztráció során megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így 
az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező ellenőrzési körén kívül eső, technikai 
problémákért (internetkapcsolat minősége, esetleges megszakadása) a Szervezőt, illetve 
a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli. A Játékos ezen változásokat a 2.1.1. 
pontban szereplő weboldalon módosíthatja. 
 
2.5. A Szervező a Címkék gyártása, az azokon szereplő kódok nyomtatása során 
bekövetkező, a Szervező ellenőrzési körén kívül eső nyomdai hibákért (pl. a Címkék 
generálójánál, gyártójánál, vagy egyéb okból bekövetkező hiba folytán a Kódok több 
alkalommal kerülnek kinyomtatásra), semmilyen felelősséget nem vállal. 
 
2.6. A Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a Címke 
elmosódott, sérült, vagy bármilyen más okból azon a Játékban való részvételhez 
szükséges Kód vagy LOT-kód nem olvasható. Bármilyen módon hamisított vagy 
manipulált Címkék, Kódok, LOT-kódok vagy Pályázatok érvénytelenek és nem vesznek 
részt a Játékban. A Játékban részt vevő Címkék, Kódok, LOT-kódok és Pályázatok 
érvényességével, valamint a Játékkal kapcsolatos jogvitákra a hatályos magyar 
jogszabályok, különösen a Ptk. rendelkezései irányadóak. Szervező semmilyen 
felelősséget nem vállal azért, ha a Kódot vagy LOT-kódot nem az a személy tölti fel, aki a 
Terméket megvette. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és 
jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett 
promócióban csalást/hamisítást követ el. 
 
2.7. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak 
nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok 
számítógépes rögzítésre kerülnek.  
 
2.8. Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a 
Játékból. A Szervező úgy tekinti, hogy a Pályázatot az a Játékos töltötte fel, akinek a 
Profiljából a Pályázat feltöltésre került. A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal 
azért, ha a Játékos Profilját jogosan vagy jogszerűtlenül harmadik személy használja.  
 
2.9. A Kód beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai 
infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási 
sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül 
befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) 
kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati 
torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező 
és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár. 
  
2.10. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, a Waberer’s-Szemerey 
Logisztika Kft. (székhely: 3527 Miskolc, Fonoda utca 1.), az EXOT Labs Kft. (székhely: 
1139 Budapest, Országbíró utca 2. 3. em. 12.), az ODITECH-STÚDIÓ Kft. (székhely: 1126 
Budapest, Tartsay Vilmos utca 12.), a Harangpack Gyártó és Kereskedő Kft. (székhely: 
6041 Kerekegyháza, Dohány utca 17.), a Játék időtartama alatt az itt felsorolt szervezetek 
[Benefit Work Kft. (székhely: 5700 Gyula, Dob u. 26a.), Bobbys World Kft. (székhely: 7400 
Kaposvár, Honvéd u 7.), Gondoskodó Munkaerő Kölcsönző és Szociális Szövetkezet 
(székhely: 7912 Nagypeterd, Petőfi u.3.), Meló-Diák Dél Iskolaszövetkezet (székhely: 7912 
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Nagypeterd, Petőfi u.3.), Humán Centrum (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi u.11.), 
Viapan Dologidő Kft. (székhely: 7542 Kisbajom, Kossuth L. u. 111.), Önfoglalkoztató 
Szociális Szövetkezet (székhely: 7542 Kisbajom, Kossuth L. u. 111.)] által a Szervezőnél 
munkaerő-kölcsönzéssel foglalkoztatottak, valamint a Játék szervezésében részt vevő 
egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli 
hozzátartozói.  
 
2.11. A Pályázatokat és a Regisztrációkat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett 
a Szervező a Játék során bármikor megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az 
azokat beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy 
az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. 
 
 
3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA  
 
A Játék 2021. július 5. 00 óra 00 perctől 2021. augusztus 29. 23 óra 59 percig tart.  
 
4. A JÁTÉK MENETE  
 
4.1. A Játékosok a Regisztráció után a profiljukba belépve tölthetnek fel Pályázatot. Egy 
Pályázat akkor tekinthető beérkezettnek, ha a jelen Játék időtartama alatt a Weboldal 
adatbázisában rögzítésre került. A Pályázat beérkezési időpontja az adatbázisban való 
rögzítésének a szerver belső órája szerinti időpontja.  
 
A Játék folyamán egy Pályázat csak egyszer pályázhat, azaz a Címkén szereplő Kód – 
LOT-kód páros csak egyszer számít érvényes beküldésnek, azaz, ha ugyanazt a 
Pályázatot kétszer vagy többször is beküldik a megadott Weboldal felületen, a második, 
illetőleg többszöri nevezések kizárásra kerülnek. Egy Pályázat a Játék teljes időtartama 
alatt az első beérkezés alkalmával vesz részt a Játékban.  
A Játékszabályzat 2.1. pontjában meghatározott feltételek ellenőrzésére ugyanakkor 
utólag, nyertes Játékosonként kerül sor.  
 
A Szervező úgy tekinti, hogy adott Profil kizárólagosan ahhoz a Játékoshoz kapcsolódik, 
akinek a neve illetve egyéb adatai a Profilban szerepelnek, akkor is, ha harmadik személy 
a Játékos Profilját a Játékos engedélyével használja. Amennyiben a Játékos Profilját 
harmadik személy akár a Játékos engedélyével, akár anélkül használja, a Profil használat 
jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a megbízásából eljáró 
Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.  
 
 
4.2. Napi nyeremény sorsolása 
4.2.1. A Szervező a Játék kezdő időpontját megelőzően, 2021. június 28. napján 14:00 
óra 00 perckor közjegyző jelenlétében az 5.1. pontban meghatározott Napi 
nyereményekre (naponta 3 (három) darab) vonatkozóan nyerő időpontokat sorsol, a Játék 
teljes időtartamának tekintetében, tehát összesen 168 darab nyerő időpontot sorsol ki. 
A sorsolások nem nyilvánosak. A nyerőidőpont sorsolás helyszíne: 1149 Budapest, Kövér 
Lajos utca 51/A, dr. Kardos Ferenc közjegyző irodája. 
 
4.2.2. A Játékosok minimum 1 (egy) darab Pályázat beküldését követően 
lehetőséget kapnak a Napi nyeremények megnyerésére. Az 5.1. pontban 
meghatározott Napi nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon 
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Játékosok nyerhetik meg, akik az egyes nyereményekre vonatkozóan előre meghatározott 
nyerő időpontokban vagy az azutáni legkorábbi időpillanatban (óra, perc, másodperc, 
századmásodperc) elsőként küldenek be érvényes Pályázatot. Amennyiben több 
Játékos századmásodpercre azonos időpontban küld be érvényes Pályázatot, a Szervező 
azt a Játékost tekinti nyertesnek, akinek pályázatát a számítógépes szerver sorrendben 
elsőként dolgozza fel. Egy Játékos a Napi nyereményből maximum 2 (kettő) darabot 
nyerhet meg a promóció során. 
 
4.2.3. A nyerőidőpontok meghatározása közjegyző jelenlétében a véletlenszerűség 
elvének eleget tevő gépi sorsolással történik. A sorsolásról felvett jegyzőkönyvet 
Lebonyolító elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék 
lezárásáig senki se ismerhesse meg. A nyerő időpontok a Játék végeztével bárki által 
szabadon megtekinthetők, előzetes időpont egyeztetés után a Lebonyolító fióktelepén 
(1055 Budapest, Falk Miksa u. 32. IV/20.) a Játék végétől számított 30 (harminc) naptári 
napig. 
 
4.3. Heti nyeremények sorsolása 
 
4.3.1. A Játékosok minimum 1 (egy) darab érvényes Pályázat beküldését követően 
lehetőséget kapnak a Heti nyeremények megnyerésére, azaz részt vesznek a Heti 
nyeremények sorsolásán. Hetente háromféle, összesen 32 (harminckettő) darab Heti 
nyeremény kerül kisorsolásra, a Heti nyeremények a játékszabályzat 5.1. pontja szerinti 
mennyiségben kerülnek kisorsolásra. A Játékos növelheti esélyét a heti nyeremények 
sorsolásán egyenesen arányosan, ha a minimális kódbeküldési mennyiség 
többszörösét tölti fel. A Játékosok azon heti nyeremény sorsolásán vesznek részt a 
pályázatukkal, amely – 4.3.3. és 4.3.5 pontban meghatározott – feltöltési időszakban 
teljesítették a minimum 1 (egy) érvényes Pályázat beküldését. Egy Játékos a heti 
nyereményekből típustól függetlenül maximum 1 (egy) darabot nyerhet meg a 
promóció során. 
A játékos azon típusú nyeremény sorsolásán vesz részt, amelyet a kódfeltöltés során 
megjelölt a www.klub.kometa.hu oldalon a profiljában, azaz a kódfeltöltés során 
kattintással kiválasztja a feltöltő felületen, hogy melyik Heti ajándékot szeretné megnyerni 
az adott feltöltéssel. Amennyiben a játékos nem választ, akkor automatikusan a STEBA 
grill sorsolásán vesz részt. 
 
4.3.2. A Szervező 8 (nyolc), előre meghatározott időpontban a Lebonyolító fióktelepén 
(1055 Budapest, Falk Miksa u. 32. IV/20) a 5.1. pontban meghatározott Heti 
nyereményekre vonatkozóan az adott sorsoláshoz tartozó beküldési időszak pályázói 
közül nyerteseket sorsol. 
 
4.3.3. A Heti nyeremény sorsolások időpontjai és a hozzá tartozó pályázási 
időszakok a következők: 
• 1. heti sorsolás: 2021. július 13. 14:00:00 órakor összesen 4 (négy) heti nyertes kerül 
kisorsolásra a 2021. július 05. 00:00:00 óra és 2021. július 11. 23:59:59 óra időszakban 
legalább 1 (egy) érvényes Pályázatot beküldők közül. 
• 2. heti sorsolás: 2021. július 20. 14:00:00 órakor összesen 4 (négy) heti nyertes kerül 
kisorsolásra a 2021. július 12.  00:00:00 óra és 2021. július 18. 23:59:59 óra időszakban 
legalább 1 (egy) érvényes Pályázatot beküldők közül.  
• 3. heti sorsolás: 2021. július 27. 14:00:00 órakor összesen 4 (négy) heti nyertes kerül 
kisorsolásra a 2021. július 19. 00:00:00 óra és 2021. július 25. 23:59:59 óra időszakban 
legalább 1 (egy) érvényes Pályázatot beküldők közül.  
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• 4. heti sorsolás: 2021. augusztus 3. 14:00:00 órakor összesen 4 (négy) heti nyertes 
kerül kisorsolásra a 2021. július 26. 00:00:00 óra és 2021. augusztus 1. 23:59:59 óra 
időszakban legalább 1 (egy) érvényes Pályázatot beküldők közül.  
• 5. heti sorsolás: 2021. augusztus 10. 14:00:00 órakor összesen 4 (négy) heti nyertes 
kerül kisorsolásra a 2021. augusztus 2. 00:00:00 óra és 2021. augusztus 8. 23:59:59 óra 
időszakban legalább 1 (egy) érvényes Pályázatot beküldők közül.  
• 6. heti sorsolás: 2021. augusztus 17. 14:00:00 órakor összesen 4 (négy) heti nyertes 
kerül kisorsolásra a 2021. augusztus 9. 00:00:00 óra és 2021. augusztus 15. 23:59:59 óra 
időszakban legalább 1 (egy) érvényes Pályázatot beküldők közül.  
• 7. heti sorsolás: 2021. augusztus 24 14:00:00 órakor összesen 4 (négy) heti nyertes 
kerül kisorsolásra a 2021. augusztus 16. 00:00:00 óra és 2021. május 22. 23:59:59 óra 
időszakban legalább 1 (egy) érvényes Pályázatot beküldők közül.  
 
• 8. heti sorsolás: 2021. augusztus 31. 14:00:00 órakor összesen 4 (négy) heti nyertes 
kerül kisorsolásra a 2021. augusztus 23. 00:00:00 óra és 2021. augusztus 29. 23:59:59 
óra időszakban legalább 1 (egy) érvényes Pályázatot beküldők közül.  
 
 
A sorsolásokon a 4 (négy) fő nyertes mellett nyereményenként 5-5 (öt-öt) fő 
tartaléknyertes is kisorsolásra kerül. A tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében 
válhatnak Nyertessé, amennyiben az eredeti Nyertes Pályázata a jelen 
Játékszabályzatban foglaltak szerint érvénytelenné válik. A sorsolások nem nyilvánosak. A 
sorsolás lebonyolításának menetét minden esetben a Lebonyolító jegyzőkönyvben rögzíti 
a sorsolás során. A sorsolás helyszíne a Lebonyolító fióktelepe: Bang Bang Ideas Kft. 
1055 Budapest, Falk Miksa utca 32. IV. emelet 20. ajtó. A sorsolások jegyzőkönyveinek 
anonimizált (személyes adatokat nem tartalmazó) másolata előre egyeztetett időpontban, 
munkaidőben (hétköznap 8:00 és 16:00 között) megtekinthető a Szervező ill. a 
Lebonyolító székhelyén (Szervező: 7400 Kaposvár, Pécsi utca 67-69. illetve Lebonyolító: 
2096 Üröm, Tücsök köz 1/C. 2. em. 11.), valamint a Szervező budapesti fióktelepén (1113 
Budapest, Bocskai út 77-79. A. ép. 2. em. 2-15.). 
 
4.4. Főnyeremény sorsolása 
 
4.4.1. A Játékosok a Játék teljes időtartama alatt minimum 3 (három) db Promóciós 
kód összegyűjtését követően lehetőséget kapnak a Főnyeremény megnyerésére, 
azaz részt vesznek a Főnyeremény sorsolásán. A játékos növelheti esélyét a 
Főnyeremény sorsolásán egyenesen arányosan, ha a minimálisan elérendő 
hűségpontmennyiség többszörösét gyűjti össze. Egy Játékos maximum 1 (egy) db 
Főnyereményt nyerhet meg a Játék során.  
 
4.4.2. A Főnyeremény sorsolás időpontja: 2021. szeptember 2. 13:00 órakor 
közjegyző jelenlétében a Szervező a Játék végét követően az 5.1. pontban meghatározott 
Főnyereményre vonatkozóan Nyertest sorsol. A sorsoláson az 3 (fő) fő Főnyeremény 
nyertes mellett 10 (fő) fő tartaléknyertes is kisorsolásra kerül. A sorsolásra a fent leírtak 
megfelelően irányadóak. A tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válhatnak 
Nyertessé, amennyiben az eredeti Nyertes a Játékból kizárásra kerül a Szervező által, 
valamint, ha a Nyertes a 2.3. pontban meghatározott határidőn belül nem válaszol a 
Lebonyolító által küldött Értesítés(ek)re. A tartaléknyertesek aktiválása sorsolási 
sorrendben történik. A sorsolások nem nyilvánosak. A sorsolás lebonyolításának menetét 
minden esetben a Lebonyolító jegyzőkönyvben rögzíti a sorsolás során. A Főnyeremény 
sorsolás helyszíne: 1149 Budapest, Kövér Lajos utca 51/A, dr. Kardos Ferenc közjegyző 
irodája. A Főnyeremény sorsolás jegyzőkönyveinek anonimizált (személyes adatokat nem 
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tartalmazó) másolata előre egyeztetett időpontban, munkaidőben (hétköznap 8:00 és 
16:00 között) megtekinthető a Szervező ill. a Lebonyolító székhelyén (Szervező: 7400 
Kaposvár, Pécsi utca 67-69. illetve Lebonyolító: 2096 Üröm, Tücsök köz 1/C. 2. em. 11.), 
valamint a Szervező budapesti fióktelepén (1113 Budapest, Bocskai út 77-79. A. ép. 2. 
em. 2-15.). 
 
 
4.5. Érvénytelen pályázat 
 
Érvénytelen pályázatnak minősül, amennyiben: 

• A Játékos nem töltötte be a 18. életévét. 
• Amennyiben a Játékos nem természetes személy. 
• A Játékos nem rendelkezik magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel. 
• A Játékos a Szervező, a Lebonyolító, valamint a 2.10. pontban felsorolt szervezetek 

munkavállalói, vagy a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek 
dolgozója, vagy mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója. 

• Amennyiben a Játékos a második e-mail-es nyeremény Értesítést követő 5 
munkanapon belül nem jelzi igényét a Szervező vagy Lebonyolító felé a 
klub.kometa.hu oldalon található email-es elérhetőségén. 

• A Nyertes a Regisztráció során tévesen adta meg saját adatait, és a Nyeremény 
átadása ennek következményében meghiúsul. 

• A Játékos kérelmezi a Szervezőtől, vagy Lebonyolítótól az adatkezelésének 
megszüntetését. 

• A Nyertes bizonyíthatóan csoportos összejátszással vesz részt a Játékban, vagyis 
egy regisztrációval több személy is játszik, vagy egy személy több Profilt hoz létre. 

• Amennyiben a Játékos a jelen Részvételi-, és Játékszabályzat 2.5. pontjában 
foglaltak szerint a Játék során bármilyen módon hamisítja vagy manipulálja a 
Kódokat, és/vagy csalást követ el. 

• Amennyiben a Játékos a Nyereményt két kézbesítési kísérletet követően sem veszi 
át.  

• Amennyiben a Játékos már elérte a 4.2.2., a 4.3.1. és a 4.4.1. pontokban 
meghatározott megnyerhető nyeremények mennyiségét. 

 
 
5. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA  
 
5.1. Napi nyeremények, Heti nyeremények és Főnyeremények 

- Napi nyeremények, napi 3 darab, összesen 168 darab: 
 

§ 5.000 Ft értékű Decathlon online ajándékkártya 
§ Leírás:  

§ Decathlon Online Ajándékkártya 
§ Átadási formátum: pdf dokumentum 
§ A pdf-ben szereplő információ szerint 2 évig, egyszeri és többszöri 

vásárlásra is felhasználható 
§ Felhasználható a Decathlon üzleteiben vagy weboldalán: 

www.decathlon.hu  
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§ Az ajándék felhasználásával kapcsolatos további információk a 
következő weboldalon elérhetők: 

• https://ajandekkartya.decathlon.hu/ 
• https://ajandekkartya.decathlon.hu/gyakran-ismetelt-

kerdesek/ 
(a továbbiakban együttesen: Napi nyeremények) 
 

- Heti nyeremény, heti 1-1 darab, nyereményenként összesen 8-8 darab: 
 
• Neuzer Ravenna 100 kerékpár (női) 

o Leírás: 
§ Váz: AL6061 ALU húzott 
§ Villa: SUNTOUR CR-8V 28" 
§ Első fék: ALHONGA V 
§ Hátsó fék: ALHONGA V 
§ Hajtómű: PROWHEEL MY-641 28/38/48T 
§ Első váltó: SHIMANO TY500 3 SPD 
§ Hátsó váltó: SHIMANO TY500 7 SPD 
§ Váltókar: SHIMANO EF500 3X7 SPD 
§ Első agy: SHIMANO AGYDINAMÓ/HUB DYNAMO 36H 
§ Hátsó agy: ASSESS ALU 36H 
§ Felnik: MACH1 ER-10 28" DUPLAFALÚ/DOUBLE WALL 
§ Köpeny: KENDA K197 700X42C 
§ Exták: ÁLLÓFÉNYES VILÁGÍTÁS, SÁRVÉDŐ, 

CSOMAGTARTÓ/LIGHTING W STANDLIGHT, MUDGUARDS, 
CARRIER 
 

• Neuzer Ravenna 100 kerékpár (férfi) 
o Leírás: 

§ Váz: AL6061 ALU HÚZOTT/BUTTED 
§ Villa: SUNTOUR CR-8V 28" 
§ Első fék: ALHONGA V 
§ Hátsó fék: ALHONGA V 
§ Hajtómű: PROWHEEL MY-641 28/38/48T 
§ Első váltó: SHIMANO TY500 3 SPD 
§ Hátsó váltó: SHIMANO TY500 7 SPD 
§ Váltókar: SHIMANO EF500 3X7 SPD 
§ Első agy: SHIMANO AGYDINAMÓ/HUB DYNAMO 36H 
§ Hátsó agy: ASSESS ALU 36H 
§ Felnik: MACH1 ER-10 28" DUPLAFALÚ/DOUBLE WALL 
§ Köpeny: KENDA K197 700X42C 
§ Extrák: ÁLLÓFÉNYES VILÁGÍTÁS, SÁRVÉDŐ, 

CSOMAGTARTÓ/LIGHTING W STANDLIGHT, MUDGUARDS, 
CARRIER 

 
- Heti nyeremény, heti 2 darab, összesen 16 darab: 

• STEBA VG200 grill: 
o Leírás: 

§ Teljesítmény: 2200W 
§ Grillfelület: 29,5 x 40 cm 
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§ Méret: 11 x 58 x 38cm 
§ Súlya: 5,5kg 

(a továbbiakban együttesen: Heti nyeremények) 
 
 

- Főnyeremények, összesen 3 darab: 
o 1.000.000.- forint: 

§ 1 (egymillió) forint, bankszámlára, a nyertes magánszemély 
folyószámlájára utalva. Amennyiben a Nyertes rendelkezik bármely 
magyarországi banknál vezetett lakossági bankszámlával és 
bármilyen típusú élő magyarországi banknál vezetett lakossági 
bankszámlával, úgy a nyeremény összegét a Szervező a Nyertes – 
Nyertes által megnevezett lakossági bankszámlájára átutalja. 
Amennyiben a Nyertes nem rendelkezik lakossági bankszámlával, 
úgy a nyeremény Nyertes részére történő folyósításának feltétele, 
hogy a Nyertes lakossági bankszámlát nyisson, és betéti érintőkártyát 
igényeljen. A lakossági bankszámla megnyitását követően a 
nyeremény összegét a Szervező a Nyertes lakossági bankszámlájára 
átutalja. A megnyitott lakossági bankszámla számlavezetési díját a 
Szervező a Nyertes (számlatulajdonos) részére nem téríti meg, a 
számlavezetéssel felmerülő költségek teljes mértékben a Nyertest 
terhelik. Szervező vállalja, hogy a Nyertes részére nyitott 
folyószámlára – vagy Nyertes kérése alapján a Nyertes saját, már 
meglévő bankszámlájára - a Promóciós időszakot követően 90 napon 
belüli banki utalással 1.000.000,- (egymillió) Ft-ot utal át. 

 
 
A nyeremény átvételével járó a Nyerteseket terhelő személyi jövedelemadó és 
egészségügyi hozzájárulás költségeket a Szervező átvállalja. A Nyertesek kötelesek 
együttműködni a Szervezővel vagy a megbízásából eljáró vállalkozással annak 
érdekében, hogy a Nyeremények átadására legkésőbb a Promóciós időszakot követően 
90 napon belül (vagyis 2021.11.29. napjáig) sor kerüljön. Ha ezen együttműködési 
kötelezettségének bármelyik nyertes nem tesz eleget, és ebből kifolyólag a Nyeremények 
időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem 
állapítható meg. A Szervező a Nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül 
tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a 
Játékosra nézve jogvesztő. Amennyiben bármelyik Nyertes Játék a Nyereményt nem veszi 
fel, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. A Szervező jogosult megvizsgálni, 
hogy a jelen Játékszabályban meghatározott kritériumoknak megfelel-e a Nyertes. (a 
továbbiakban: Főnyeremény) 
 
A nyeremények változásának jogát a Szervező a promóció teljes időtartama alatt 
fenntartja! 
 
5.1.1. Amennyiben a Napi nyeremények valamelyikét nyerő nyertes Játékos Pályázata 
érvénytelennek minősül, a Szervező a 4.2.1. pontban meghatározott nyerő időpontokat, 
illetve az ahhoz legközelebb eső időpillanatokat (óra, perc, másodperc, századmásodperc) 
követően feltöltött Kód feltöltőjét választja nyertesnek (a továbbiakban: Tartaléknyertes).  
 
A Tartaléknyertesek a nyerő időpontot követő legközelebb eső időpillanatokban beküldött 
Kódok időpontjának sorrendjében válhatnak jogosulttá a nyerőidőpontos nyereményre az 
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5.3. és 5.4. pontokban foglaltak szerint, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló 
Tartaléknyertes Kódja bármely okból érvénytelen. A Szervező maximum két alkalommal 
választ Tartaléknyertest egy adott Napi nyeremény esetében, amennyiben a korábban 
kiválasztott Nyertes, vagy Tartaléknyertes vonatkozó napi nyertességet adó Pályázata 
érvénytelen. Amennyiben a Heti nyeremény nyertes Játékos Pályázata érvénytelen, a 
Szervező az adott heti sorsolás során meghatározott Tartaléknyertest választja 
nyertesnek. 
 
Amennyiben a Főnyeremény nyertes Játékos a Játékszabályzat 4.5. pontja alapján 
Játékból kizárásra kerül, a Szervező a Főnyeremény sorsolás során meghatározott 
Tartaléknyertest választja nyertesnek.  
 
Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt az 5.1. pontban meghatározott 
Nyeremények közül összesen a következő mennyiségekben nyerhet: maximum 1 
(egy) darab Főnyereményt és maximum 1 (egy) darab Heti nyereményt típustól 
függetlenül és maximum 3 (három) darab Napi nyereményt. 
 
5.2. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.  
 
5.3. A Lebonyolító a Napi és Heti nyeremények nyerteseit legkésőbb az adott 
nyerőidőpontot, vagy sorsolást követő 3 (három) munkanapon belül kétszer értesíti a 
Regisztráció során megadott e-mail címen. A Lebonyolító a Főnyeremény nyertesét 
legkésőbb a sorsolást követő 3 (három) munkanapon belül kétszer értesíti a Regisztráció 
során megadott e-mail címen, illetve telefonos elérhetőségen. A nyertes Játékos az 
emailben szereplő elérhetőségen (klub@kometa.hu) (vagy a Weboldalon a Profiljába 
belépve a „Személyes adatok” menüpontban) köteles legkésőbb a második 
Értesítés kézbesítését követő 5 (öt) munkanapon belül pontosan megjelölni azt a 
magyarországi címet, amelyre Heti nyeremény nyertesség esetén a kézbesítést kéri. 
Főnyeremény nyertesség esetén pedig a Szervező és a Lebonyolító által kijelölt azon 
személyes adatait, amelyek a Főnyeremény átadásához szükségesek. Ellenkező esetben 
a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül és a Szervező tartaléknyertest jelöl ki.  
 
Amennyiben Lebonyolító a nyertes Játékost a Regisztráció során megadott adatok 
valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti 
időtartamon belül vagy a Játékos az Értesítésre a megadott határidőn belül nem reagál, 
úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. Szervező e 
körben kizárja kártérítési, illetve egyéb felelősségét. 
 
5.4. Napi nyereményeket a Szervező a nyertesség ellenőrzését követően a 
www.klub.kometa.hu oldalon teszi letölthetővé a Nyertes részére. A letöltés a 
bejelentkezést követően az Irányítópult menüpontban lesz elérhető, és a „Letöltöm” gomra 
kattintva letöltheti pdf formában nyereményét. 
 
A Heti nyereményeket a Lebonyolító futárszolgálattal juttatja el az adott nyertesnek a 
Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címre. A 
futárszolgálat a nyeremény kézbesítését kétszer kísérli meg, a játék végét követő 
legkésőbb 90 (kilencven) naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni 
annak érdekében, hogy a nyeremény átvételére a futárszolgálat érvényes Általános 
Szerződési Feltételeiben, Küldeményforgalmi Üzletszabályzatában foglaltak szerint sor 
kerüljön.  
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Ha a Játékos jelen pontban írt együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget és így a 
nyeremény átadása a nyertes részére meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy 
Lebonyolító terhére nem értékelhető. Amennyiben a nyeremény visszaérkezik a 
Lebonyolítóhoz (nem kereste, ismeretlen cím, elégtelen cím vagy egyéb megjelöléssel) a 
Szervező a nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. Szervező e 
körben kizárja kártérítési, illetve egyéb felelősségét.  
 
5.5. A nyeremények kézbesítése során a kiszállító futár a csomag átvételéért nem jogosult 
pénzt kérni. Amennyiben erre mégis sor kerül, Szervező felhívja a nyertes Játékos 
figyelmét, hogy a csomagot ne vegye át és jelentse ezt a klub@kometa.hu e-mail címen, 
valamint a nyereményt a futárral vitesse be a területileg hozzá tartozó letéti központba. Ez 
esetben a nyereményt a futárszolgálat ismételten, díjmentesen kiszállítja a nyertes 
Játékos részére.  

5.6. Amennyiben a nyeremény a kiszállítás során megsérül, Szervező felhívja a nyertes 
Játékos figyelmét, hogy a csomagot ne vegye át, hanem a futárral vetessen fel erről 
jegyzőkönyvet a helyszínen és a csomagot küldje vissza Lebonyolító részére az ügy 
kivizsgálása érdekében. A csomag átvételét követően vagy jegyzőkönyv hiányában 
Szervező és Lebonyolító a nyereményre vonatkozóan reklamációt nem fogad el.  
 
5.7. A Szervező kizárhatja a Játékból azt a Játékost, akinek a nyereményt azért nem lehet 
kézbesíteni vagy átadni, mert a regisztráció során feltüntetett, vagy később megadott 
személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból 
nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves 
adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem 
terheli.  
 
6. ADÓZÁS  
A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA, EHO fizetési kötelezettséget a Szervező 
viseli, amennyiben a Nyertes a Szervező kérésére és kért határidőben (Játék végétől 
számított 90 nap, Főnyeremény esetében 2021. december 31.) megadja az ügyintézéshez 
szükséges személyes adatokat, amely adatok kezeléséről a Játék adatkezelési 
tájékoztatója tartalmaz további információkat.  
 
Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül 
további kötelezettség nem terheli, vele szemben a Résztvevők semmilyen további igényt 
nem érvényesíthetnek; a Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja. 
 
7. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL  
7.1. A Játékról részletes információk a https://klub.kometa.hu weboldalon érhetők el.  
 
7.2. A résztvevők kérdéseiket, illetve észrevételeiket elküldhetik a klub@kometa.hu email 
címre, vagy felvehetik a kapcsolatot a +36-1-610-8952 információs vonalon (elérhető: 
hétköznap 9:00 és 17:30 között). 
 
8. VEGYES RENDELKEZÉSEK  
 
8.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós 
adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, 
ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen 
felelősséget nem vállal.  
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8.2. A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem 
vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, 
illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a Nyertes a futárszolgálattal 
megküldött nyereményét a második átadás megkísérlésekor nem veszi át, azt a 
továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. Ez nem vonatkozik arra az esetre, 
amennyiben az átvételre azért nem kerül sor, mert az 5.5 vagy 5.6 pontban foglalt okokból 
a Nyertes annak átvételét megtagadja.  
 
8.3. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a https://klub.kometa.hu 
Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát 
amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves 
rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, illetve a fődíjakat, a nyertes/nem nyertes 
státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű 
felelősséget nem vállal. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal 
ellenőrzési körükön kívül eső okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a 
honlap nem, vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek 
minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, 
illetve megszüntessék.  
 
8.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos 
részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek 
létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt 
sértő magatartást tapasztal (különösen csalás, Kódok vagy LOT-kódok 
manipulálása vagy ezek kísérlete), vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a 
játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.  
 
8.5. Ha a Játékos adat- illetve kódfeltöltés vagy regisztráció közben bezárja a böngésző 
ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban 
az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen 
felelősséget nem vállal.  
 
8.6. A Játékos által megadott adatok módosítása kizárólag a https://klub.kometa.hu 
domainről, illetve a webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a website 
részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Játékosok regisztrációjába, 
kódfeltöltésben stb. a Játékos azonnali kizárását eredményezi.  
 
8.7. A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog kizárólag a magyar jog. Szervező 
fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa 
a résztvevők megfelelő tájékoztatása mellett.  
 
8.8. Jelen Játékszabályzat a Szervező Adatvédelmi Irányelveivel együttesen értelmezendő 
és alkalmazandó.  
 
Budapest, 2021. július 02. 
 
KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt. 
Szervező 
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KOMETA - „Üdv a KOMETA Klubban!”  NYEREMÉNYJÁTÉK 
RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT 

 

1. sz. melléklet – Részt vevő termékek 
 
 

Termék megnevezése Pontérték 
KOMETA Útravaló Sertéspárizsi 150g szeletelt 3 
KOMETA Útravaló Sajtos sertéspárizsi 125g szeletelt 3 
KOMETA Útravaló Sertés párizsi kaliforniai paprikával 125g szeletelt 3 
KOMETA Útravaló Olasz felvágott 125 szeletelt 3 
KOMETA Útravaló Soproni felvágott 125g szeletelt 3 
KOMETA Útravaló Zala felvágott 125 szeletelt 3 
KOMETA Útravaló Bécsi felvágott 125 szeletelt 3 
KOMETA Útravaló Fokhagymás szelet 125g szeletelt 3 
KOMETA Útravaló Tavaszi szelet szeletelt 125g szeletelt 3 
KOMETA Útravaló Házi Disznósajt 125 szeletelt 3 
KOMETA Útravaló disznósajt darabolt 150g darabolt 3 
KOMETA Útravaló műbeles virsli 700g 10 
KOMETA Útravaló Lecsókolbász 1000g 12 
KOMETA Útravaló Ízletes szalámi klasszik 80g szeletelt 3 
KOMETA Útravaló Ízletes szalámi paprikás 80g szeletelt 3 
KOMETA Útravaló Ízletes szalámi klasszik 500g 15 
KOMETA Útravaló Ízletes paprikás szalámi 500g 15 
KOMETA Ínyenc Téliszalámi klassszik 1000g  15 
KOMETA Ínyenc Téliszalámi klasszik 400g 15 
KOMETA Ínyenc Téliszalámi paprikás 400g 15 
KOMETA Ínyenc Zselici szalámi klasszik 750g 15 
KOMETA Ínyenc Zselici szalámi paprikás 750g 15 
KOMETA Ínyenc Zselici szalámi klasszik 500g 15 
KOMETA Ínyenc Zselici szalámi paprikás 500g 15 
KOMETA Ínyenc Téliszalámi klasszik 80g szeletelt 4 
KOMETA Ínyenc Téliszalámi paprikás 80g szeletelt 4 
KOMETA Ínyenc Zselici szalámi klasszik 80g szeletelt 4 
KOMETA Ínyenc Zselici szalámi paprikás 80g szeletelt 4 
KOMETA Ínyenc Extra sonka 100g szeletelt 3 
KOMETA Ínyenc Szellő sonka 100g szeletelt 3 
KOMETA Ínyenc Bacon 180g szeletelt 6 
KOMETA Ínyenc Bécsi virsli roppanós 880g 16 
KOMETA Ínyenc Bécsi virsli roppanós 800g 15 
KOMETA Ínyenc Bécsi virsli roppanós 400g 8 
KOMETA Ínyenc Bécsi virsli hámozott 400g 8 
KOMETA Ínyenc koktél virsli hámozott 2*320g 12 
KOMETA Ínyenc Kölyök virsli hámozott 2*160g 10 
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KOMETA Ínyenc bajor grillkolbász 300g 6 
KOMETA Ínyenc jalapeno paprikás grillkolbász 300g 6 
KOMETA Ínyenc magyaros grillkolbász 300g 6 
KOMETA Ínyenc mozzarellás-paradicsomos grillkolbász 300g 6 
KOMETA Ínyenc sajtos grillkolbász 300g 6 
KOMETA Kemencés sült csirkemell sonka 100g szeletelt 4 
KOMETA Kemencés sült pulykamell sonka 100g szeletelt 4 
KOMETA Kemencés sült sertés sonka 90g szeletelt 4 
KOMETA Kemencés sült prágai sonka 100g szeletelt 4 
KOMETA Kemencés sült karaj 90g szeletelt 4 
KOMETA Kemencés sült fokhagymás karaj 90g szeletelt 4 
KOMETA Kemencés sült tarja 100g szeletelt 4 
KOMETA Kemencés sült csülök 100g szeletelt 4 
KOMETA Kemencés sült császárszalonna csík 200g 4 
KOMETA Pedranzini Selection Salame Milano 90g szeletelt 4 
KOMETA Pedranzini Selection Salame Napoli 90g szeletelt  4 
KOMETA Pedranzini Selection Salame Slavonia 90g szeletelt 4 
KOMETA Pedranzini Selection COPPA érlelt tarja 80g szeletelt 4 
KOMETA Pedranzini Selection PANCETTA ARROTOLATA 80g szeletelt 4 
KOMETA Pedranzini Selection LONZA érlelt karaj 80g szeletelt 4 
KOMETA Friss Sertéskaraj csont nélkül, szeletelt 400g 6 
KOMETA Friss Sertéslapocka csont nélkül, kockára vágva 500g 6 
KOMETA Friss Sertéscomb csont nélkül, kockára vágva 500g 6 
KOMETA Friss Sertéscomb csont nélkül, szeletelt 600g 8 
KOMETA Friss Sertéstarja csont nélkül, szeletelt 600g 6 
KOMETA Friss Darált sertéshús 30% zsírtartalommal 500g 4 
KOMETA Friss Darált sertéshús 30% zsírtartalommal 900g 6 
KOMETA Friss Darált sertéshús 30% zsírtartalommal 1000g 6 
KOMETA Friss Darált sertéshús 30% zsírtartalommal 1250g 7 
KOMETA Friss Darált sertéslapocka 500g 6 
KOMETA Friss Darált sertéscomb 500g 6 
KOMETA Friss Sertés húsos csont darabolt 1000g 4 
KOMETA Friss Sertés körömpörkölt csomag 1500g 8 
KOMETA Friss Sertésvelő 500g 4 
KOMETA Gyorsvacsora Magyaros sertés húsgolyó 360g 4 
KOMETA Gyorsvacsora Sertés húsgolyó 360g 4 
KOMETA Gyorsvacsora Magyaros sertéstarja csont nélkül, szeletelt, pácolt 500g 10 
KOMETA Gyorsvacsora Magyaros sertéskaraj csont nélkül, szeletelt, pácolt 500g 10 
KOMETA Gyorsvacsora Zöldfűszeres-fokhagymás sertéskaraj csont nélkül, szeletelt, pácolt 500g 10 
KOMETA Gyorsvacsora Zöldfűszeres-fokhagymás sertéstarja csont nélkül, szeletelt, pácolt 500g 10 
KOMETA Gyorsvacsora Sertés hamburgerhús 250g 4 

 


