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KOMETA - „Tavasszal is vár a KOMETA Klub!„ 

NYEREMÉNYJÁTÉK 

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT 
 
1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 
 
A „Tavasszal is vár a KOMETA Klub!” 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, az LT Communication Reklámügynökség Kft. 
(székhely: 1139 Budapest, Fáy utca 20., e-mail: hello@ltcom.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 Játék 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.)  
 

mailto:kometa@kometa.hu
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A Játék során legalább 5 db Pályázat (érvényes Kód és LOT-kód) feltöltése esetén a 
Játékos a főnyeremény (a továbbiakban: Főnyeremény) sorsolásán is részt vesz. 
Amennyiben a Játékos a Játék időtartama során többször 5 db Pályázatot küld be, a 
Játékos arányosan annyival több eséllyel indul a Főnyeremény sorsolásán. 
 
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 (00:00:00 – 23:59:59 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 1 (egy) 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 1 (egy) 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 (5 munkanap), amíg a Nyertesnek a nyertességet igazoló Kódot 

tartalmazó Címkén található Kód másolatát (fénykép) elektronikus levél (e-mail) 
formájában be kell küldenie a fent meghatározott e-mail címre (klub@kometa.hu), 

(iii) azt a Nyereményt, amelyet a Nyertes megnyert, 
(iv) valamint azt a Kódot, amellyel a Nyertes a Nyereményt megnyerte. 
 
A Nyertesnek az Értesítések megküldését követő 5 munkanapon belül a fenti e-mail 
címre meg kell küldenie 

 
(i) a nyertes Kódot (Főnyeremény esetén a sorsoláson való részételhez szükséges számú, 

5 db kódot) tartalmazó Címke (Címkék) másolatát (fénykép), 
(ii) azt a magyarországi postázási címét, melyre a Nyereményt a Lebonyolító kézbesíteni 

tudja, 
(iii) valamint fel kell tüntetnie az elektronikus levél tárgyában a „Tavasszal is vár a KOMETA 

Klub!” megnevezést, azzal, hogy amennyiben ezt elmulasztja, vagy nem megfelelő 
módon tünteti fel, úgy az üzenete feldolgozása és így a Nyeremény átadása késhet. 

mailto:klub@kometa.hu
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Amennyiben a Nyertes bármilyen, akár rajta kívülálló okból elmulasztja a fent meghatározott 
5 munkanapon belüli válaszadást, úgy elveszíti jogosultságát a nyereményre, mely a 
sorsolás során Őt követő Tartaléknyertesre száll. 
 
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 
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Kaposvár, Honvéd u 7.), Gondoskodó Munkaerő Kölcsönző és Szociális Szövetkezet 
(székhely: 7912 Nagypeterd, Petőfi u.3.), Meló-Diák Dél Iskolaszövetkezet (székhely: 7912 
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. 
 
2.12. Át nem vett nyeremények 
Amennyiben a Nyertes a nyertes kódot az Értesítés ellenére nem küldi meg a jelen 
Szabályzatban illetve az Értesítésben megadott határidőn belül, vagy amennyiben a 
Nyertes a (Napi, Heti vagy Fő-) Nyereményét egyébként bármilyen okból nem veszi át, vagy 
az átvételt megtagadja, és a Nyereményt a Tartaléknyertes(ek) sem veszi(k) át vagy 
Tartaléknyertes már nincs, úgy a Szervező és a Lebonyolító át nem vettnek minősítik az 
érintett Nyereményt, mellyel a továbbiakban a Szervező a saját döntése és az őt a 
Nyereménnyel kapcsolatban megillető jogok szerint rendelkezhet. 
 
 
3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA  
 
A Játék 2022. április 4. 00 óra 00 perctől 2022. május 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.  
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4.2. Napi nyeremény sorsolása 
4.2.1. A Szervező a Játék kezdő időpontját megelőzően, 2022. március 30. napján 10 óra 
30 perckor közjegyző jelenlétében az 5.1. pontban meghatározott Napi nyereményekre 
vonatkozóan naponta 2-2 (kettő-kettő) darab, azaz összesen 4-4 (négy-négy) darab nyerő 
időpontot sorsol, a Játék teljes időtartamának tekintetében tehát összesen 224 darab 
nyerő időpontot sorsol ki. A sorsolás nem nyilvános. A nyerőidőpont sorsolás helyszíne: 
1139 Budapest, Fáy utca 20, LT Communication reklámügynökség irodája. A napi 4 db 
nyerő időpont sorsolásával egy időben minden egyes nyerő időponthoz meghatározásra 
kerül (a véletlenszerűség elvének megfelelően) a nyerő időponthoz tartozó napi nyeremény: 
aktivitásmérő ill. hangszóró. 
 
4.2.2. A Játékosok minimum 1 (egy) darab Pályázat beküldését követően lehetőséget 
kapnak a Napi nyeremények megnyerésére. Naponta 2-2 db, összesen 224 
(kettőszázhuszonnégy) darab napi nyertes kerül kiválasztásra, melyek nyereménye 112 
esetben aktivitásmérő, ugyancsak 112 esetben hangszóró lesz. Az 5.1. pontban 
meghatározott Napi nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon 
Játékosok nyerhetik meg, akik az egyes nyereményekre vonatkozóan előre meghatározott 
nyerő időpontokban vagy az azutáni legkorábbi időpillanatban (óra, perc, másodperc) 
elsőként küldenek be érvényes Pályázatot. Amennyiben több Játékos másodpercre 
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 (1139 
Budapest, Fáy utca 20.) a Játék végétől számított 30 (harminc) naptári napig. 
 
4.3. Heti nyeremények sorsolása 
 
4.3.1.  A Játékosok minimum 1 (egy) darab Pályázat beküldését követően lehetőséget 
kapnak a Heti nyeremények megnyerésére, azaz részt vesznek a Heti nyeremények 
sorsolásán. Hetente 4 db, összesen 32 (harminckettő) darab Heti nyeremény kerül 
kisorsolásra, mindkét Heti nyeremény típusból típusonként hetente 2 darab, vagyis 
típusonként összesen 16-16 (tizenhat-tizenhat) darab. A játékos a kódfeltöltést követően 
választhat, hogy melyik típusú heti nyeremény sorsolásán szeretne részt venni. A két típusú 
nyeremény sorsolása típusonként történik. 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 2 (kettő) darabot nyerhet meg a 
promóció során. 
 
4.3.2. A Szervező a játék 8 hetének megfelelően 8 sorsolást 8 (nyolc), előre meghatározott 
időpontban a Lebonyolító fióktelepén (1139 Budapest, Fáy utca 20) a 5.1. pontban 
meghatározott Heti nyereményekre vonatkozóan az adott sorsoláshoz tartozó beküldési 
időszak pályázói közül nyerteseket sorsol. 
 



 6 

4.3.3. A Heti nyeremény sorsolások időpontjai és a hozzá tartozó pályázási időszakok 
a következők: 
• 1. heti sorsolás: 2022. április 12. 14:00:00 órakor összesen 4 (négy) heti nyertes kerül 
kisorsolásra a 2022. április 4. 00:00:00 óra és 2022. április 10. 23:59:59 óra időszakban 
legalább 1 (egy) érvényes Pályázatot beküldők közül. 
• 2. heti sorsolás: 2022. április 19. 14:00:00 órakor összesen 4 (négy) heti nyertes kerül 
kisorsolásra a 2022. április 11. 00:00:00 óra és 2022. április 17. 23:59:59 óra időszakban 
legalább 1 (egy) érvényes Pályázatot beküldők közül. 
• 3. heti sorsolás: 2022. április 26. 14:00:00 órakor összesen 4 (négy) heti nyertes kerül 
kisorsolásra a 2022. április 18. 00:00:00 óra és 2022. április 24. 23:59:59 óra időszakban 
legalább 1 (egy) érvényes Pályázatot beküldők közül. 
• 4. heti sorsolás: 2022. május 3. 14:00:00 órakor összesen 4 (négy) heti nyertes kerül 
kisorsolásra a 2022. április 25. 00:00:00 óra és 2022. május 1. 23:59:59 óra időszakban 
legalább 1 (egy) érvényes Pályázatot beküldők közül. 
• 5. heti sorsolás: 2022. május 10. 14:00:00 órakor összesen 4 (négy) heti nyertes kerül 
kisorsolásra a 2022. május 2. 00:00:00 óra és 2022. május 8. 23:59:59 óra időszakban 
legalább 1 (egy) érvényes Pályázatot beküldők közül. 
• 6. heti sorsolás: 2022. május 17. 14:00:00 órakor összesen 4 (négy) heti nyertes kerül 
kisorsolásra a 2022. május 9. 00:00:00 óra és 2022. május 15. 23:59:59 óra időszakban 
legalább 1 (egy) érvényes Pályázatot beküldők közül. 
• 7. heti sorsolás: 2022. május 24. 14:00:00 órakor összesen 4 (négy) heti nyertes kerül 
kisorsolásra a 2022. május 16. 00:00:00 óra és 2022. május 22. 23:59:59 óra időszakban 
legalább 1 (egy) érvényes Pályázatot beküldők közül. 
• 8.  heti sorsolás: 2022. május 31. 14:00:00 órakor összesen 4 (négy) heti nyertes kerül 
kisorsolásra a 2022. május 23. 00:00:00 óra és 2022. május 29. 23:59:59 óra időszakban 
legalább 1 (egy) érvényes Pályázatot beküldők közül. 
 
 
A sorsolásokon a 4 fő nyertes mellett nyertesenként 5 fő tartaléknyertes is kisorsolásra 
kerül. A tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válhatnak Nyertessé, amennyiben 
az eredeti Nyertes Pályázata a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint érvénytelenné 
válik vagy az eredeti Nyertes jelen szabályzat 2.3. pontjában szereplő, számára a nyertes 
Kód beküldésére rendelkezésre álló 5 munkanapos válaszadási határidőt elmulasztja. A 
sorsolások nem nyilvánosak. A sorsolás lebonyolításának menetét minden esetben a 
Lebonyolító jegyzőkönyvben rögzíti a sorsolás során. A sorsolás helyszíne a Lebonyolító 
fióktelepe: LT Communication Reklámügynökség Kft. 1139 Budapest, Fáy utca 20. 
 
4.4. Főnyeremény sorsolása 
 
4.4.1. A Játékosok a Játék teljes időtartama alatt minimum 5 (öt) érvényesen feltöltött 
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 érvényes feltöltött kód 
többszörösét gyűjti össze. Egy Játékos maximum 1 (egy) db Főnyereményt nyerhet meg a 
Játék során.  
 
 
4.4.3. A Főnyeremény sorsolás időpontja: 2022. június 2. 10:00 órakor közjegyző 
jelenlétében a Szervező a Játék végét követően az 5.1. pontban meghatározott 
Főnyereményre vonatkozóan Nyertest sorsol. A sorsoláson az 1 (egy) fő Főnyeremény 
nyertes mellett 5 (öt) fő Tartaléknyertes is kisorsolásra kerül. A sorsolásra a fent leírtak 
megfelelően irányadóak. A tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válhatnak 
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Nyertessé, amennyiben az eredeti Nyertes a Játékból kizárásra kerül a Szervező által, 
valamint, ha a Nyertes a 2.3. pontban meghatározott határidőn belül nem vagy nem válaszol 
a Lebonyolító által küldött Értesítés(ek)re ill. nem tudja bemutatni a Nyertessé váláshoz 
szükséges érvényes, feltöltött Kódokat ill. azok másolatát (fénykép). A tartaléknyertesek 
aktiválása sorsolási sorrendben történik. A sorsolások nem nyilvánosak. A sorsolás 
lebonyolításának menetét a Lebonyolító közjegyző jelenlétében felvett és által hitelesített 
jegyzőkönyvben rögzíti a sorsolás során. A Főnyeremény sorsolás helyszíne: LT 
Communication Reklámügynökség kft. 1139 Budapest, Fáy utca 20. 
 
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 (klub@kometa.hu). 

• 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 4 darab, összesen 224 darab: 
2 darab Redmi Smart Band Pro aktivitásmérő és 2 darab Mi Portable Bluetooth 
hangszóró (a továbbiakban együttesen: Napi nyeremények) 
 

• Heti nyeremény, heti 4 darab, nyereményenként összesen 16 darab: 
2 darab fekete és 2 darab kék színű Mi Watch okosóra 
(a továbbiakban együttesen: Heti nyeremények) 
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- Főnyeremény, összesen 1 darab: Toyota Yaris Cross 

• Konfiguráció: 
o Comfort Tech felszereltség 
o Ajtók száma: 5 
o Motor: 1.5 TNGA Benzin 
o Teljesítmény: 1490 cm3, 125 LE 
o Specifikáció: MXPB10L-BHFNBWAU07 
o Külső szín: Kobalt kék (8W7) 
o Belső szín: Szürke szövet kárpitozás 

• Alapfelszereltség: 
o Multimédia: 

▪ Színes TFT multiinformációs kijelző (4,2") 
▪ 12V‑os csatlakozó, USB csatlakozó 
▪ Digitális Rádióvétel (DAB) 
▪ Toyota Touch® 2 színes érintőképernyővel (7") 
▪ MyT - Csatlakoztatott Szolgáltatások 
▪ Multimédia rendszer okostelefon-integrációval: 

• Android Auto™ (korlátozott elérhetőségű Magyarországon) 

• Apple CarPlay™ 
▪ Bluetooth® rendszer vezeték nélküli mobiltelefon-kapcsolattal 

o Kényelem és funkcionalitás: 
▪ Manuális légkondícionáló (Benzinmotor) 
▪ Automata légkondícionáló (Hybrid) 
▪ Intelligens adaptív tempomat (IACC) magas 

sebességtartományban 
▪ Távirányítású központi zár 
▪ Digitális sebességmérő 
▪ Optimális sebességfokozat kijelzés (GSI) a manuális 

sebességváltóhoz 
▪ Elektromos állítású, fűtött külső visszapillantó tükrök 
▪ Magasságban és mélységben állítható kormánykerék 
▪ Multifunkciós kormánykerék a multimédia rendszer 

kezelőszerveivel 
▪ Elektromos ablakemelők elöl 
▪ Szakaszos ablaktörlő 
▪ Szürkületérzékelő 

o Világítás: 
▪ Projektorlencsés halogén fényszórók 
▪ LED nappali menetfény 
▪ Hátsó lámpák (LED, halogén) 
▪ LED helyzetjelző fénycsík 
▪ Kabinvilágítás 
▪ Hazakísérő fény 

o Külső megjelenés: 
▪ A karosszéria színére fényezett külső kilincsek 
▪ A karosszéria színére fényezett külső tükörborítás 
▪ Cápauszony antenna 
▪ Tetőspoiler 

o Utastér: 
▪ Lágy tapintású burkolat a műszerfal felső részén 
▪ Puha textúrás ajtókárpit dísz elöl 
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▪ Világos tetőkárpit 
▪ Oldaltámasz elöl 
▪ Kartámasz elöl 
▪ Tárolórekesz a középkonzolban 
▪ Kormánykerék, sebváltó gomb műanyag borítással 
▪ Kalaptartó 
▪ Piperetükör az utasoldalon 
▪ Szövet szőnyeg garnitúra 

o Ülések: 
▪ 60:40 arányban dönthető hátsó ülések 
▪ Manuálisan állítható magasságú első vezetőülés 
▪ Szövet ülésborítás 

o Kerekek: 
▪ 16" lemezfelni, 205/65 R16 gumiabroncs 
▪ Defektjavító készlet 

o Biztonság és új technológiák: 
▪ Sávkövető asszisztens (LTA)  
▪ Kanyarban ütközést megelőző biztonsági rendszer (CMS) 
▪ Vészhelyzeti kormánysegéd (ESA) 
▪ Ütközést megelőző biztonsági rendszer (PCS) gyalogos- és 

kerékpárosfelismeréssel 
▪ Jelzőtábla-felismerő rendszer (RSA) 
▪ Gyerekülés-rögzítési pontok a hátsó szélső üléseken (ISOFIX) 
▪ Gyerekzár a hátsó ajtókon 
▪ Elektromos parkolófék (EPB) 
▪ Első és oldallégzsákok a vezető- és utasoldalon (4) 
▪ Függönylégzsákok (2) 
▪ Első ülések közötti oldallégzsákok (2) 
▪ Kikapcsolható utaslégzsák 
▪ Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető jelzés 
▪ Blokkolásgátló elektronikus fékerőelosztó és fékasszisztens (ABS, 

EBD, BA)  
▪ Szervokormány, elektromos rásegítéssel (EPS) 
▪ Járműstabilitás-vezérlő kipörgésgátlóval (VSC, TRC) 
▪ Hegymeneti elindulás-segítő (HAC) 
▪ Alacsony guminyomásra figyelmeztető rendszer (TPWS) 
▪ Fáradtságra figyelmeztető rendszer (SWS) 
▪ e-Call rendszer 
▪ Automata távolsági fényszóró (AHB) 
▪ Automata sebességhatároló (ASL) 

• Comfort & Tech csomag kiegészítői: 
o 16" könnyűfém keréktárcsák, 205/65 R16 gumiabroncsok 
o Toyota Touch® 2 színes érintőképernyővel (8") 
o Tolatókamera, képe a Touch2 képernyőn jelenik meg 
o Elektromos ablakemelők hátul 
o Esőérzékelős első ablaktörlő 
o LED első ködfényszórók 
o Piperetükör a vezetőoldalon 
o Bőr borítású kormánykerék és sebváltógomb 
o Manuálisan állítható magasságú első utasülés 
o Puha textúrás ajtókárpit dísz hátul 
o Lejtmenetvezérlő (DAC) (AWD-i) 
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o Automata korlátozott zárású differenciálmű (LSD) (AWD-i) 
o Trail Mode (AWD-i) 
o Snow Mode (AWD-i) 
o Színes TFT multiinformációs kijelző (7") 
o Toyota Smart Connect® 9" HD-képernyővel 

▪ Vezeték nélküli okostelefon-integráció 
▪ Csatlakoztatott navigáció, felhő alapú frissítéssel 4 évig 

o 6 hangszóró 
o Fűthető első ülések 
o Elektromosan behajtható külső tükrök 
o Fényre sötétedő belső visszapillantó tükör 
o Első és hátsó parkolásérzékelők 

 
(a továbbiakban: Főnyeremény) 

 

A Főnyeremény színe nem opcionális, a promócióban megjelent változat csak illusztráció, 
a színváltoztatás jogát mind a Szervező mind a Közreműködő fenntartja. 

 

Szervező vállalja, hogy a Főnyeremény átadásának részét képező forgalomba helyezési 
díjat, a forgalmi engedélyt és a törzslapot, a vagyonszerzési illetéket és az esetleges SZJA 
kötelezettséget a Nyertes helyett megfizeti. A Főnyeremény átvételének feltétele a kötelező 
biztosítás és CASCO megkötése, amelynek megfizetési kötelezettsége a Nyertest terheli. 

 

A Főnyeremény átadására személyesen előre egyeztetett Toyota Sakura 
márkakereskedésben kerül sor, a Nyertessel előre egyeztetett időpontban. Szervező 
minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Főnyereményt a Nyertessel történő 
egyeztetést és minden, a Nyertes által történő nyilatkozat megtételét követően legfeljebb 90 
napon belül átadja. Ugyanakkor Szervező nem vállal felelősséget azért, ha bármilyen, a 
felelősségi körén kívül eső okból (pl. a Főnyeremény szállításának késedelmessége) a fenti 
90 napos határidőt nem tudja tartani. 

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) 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 
5.3. és 5.4. pontokban foglaltak szerint, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló 
Tartaléknyertes Kódja bármely okból érvénytelen. A Szervező maximum öt 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.  
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Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt az 5.1. pontban meghatározott 
Nyeremények közül összesen a következő mennyiségekben nyerhet: maximum 2 
(kettő) darab Napi nyereményt és maximum 2 (kettő) darab Heti nyereményt típustól 
függetlenül és maximum 1 (egy) darab Főnyereményt. 
 
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 1 (egy) munkanapon belül kétszer értesíti a 
Regisztráció során megadott e-mail címen. A Lebonyolító a Főnyeremény nyertesét 
legkésőbb a sorsolást követő 1 (egy) 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 Napi és 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. A nyereményeket (kivéve Főnyeremény) a Lebonyolító futárszolgálattal (cégnév: DPD 
Hungary Kft. székhely: 1134 Budapest, Váci út 33, 2. em. adószám: 13034283241) 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. https://www.dpd.com/hu/hu/aszf/ 
 
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 

mailto:klub@kometa.hu
mailto:klub@kometa.hu
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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 2022. 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 +36/30-981-0052 információs vonalon (elérhető: 
hétköznap 9:00 és 17:00 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.  
 
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 

https://klub.kometa.hu/adatkezelesi_tajekoztato_20220404.pdf
https://klub.kometa.hu/
mailto:klub@kometa.hu
https://klub.kometa.hu/
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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, 2022. április 1. 
 
KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt. 
Szervező 

 

https://klub.kometa.hu/
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KOMETA - „Tavasszal is vár a KOMETA Klub!”  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 Házi disznósajt 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 1000g 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 Sertés sonka falatok 90g szeletelt 3 

KOMETA Ínyenc Csirkemell sonka falatok 90g szeletelt 3 

KOMETA Ínyenc Pulykamell sonka falatok 90g szeletelt 3 

KOMETA Ínyenc Bacon 180g szeletelt 6 

KOMETA Ínyenc Bécsi virsli roppanós 880g 16 

KOMETA Ínyenc Bécsi virsli roppanós 800g 15 
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KOMETA Ínyenc Bécsi virsli roppanós 640g 12 

KOMETA Ínyenc Bécsi virsli roppanós 500g 12 

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 

KOMETA Ínyenc Frankfurti virsli 1000g 15 

KOMETA Ínyenc Frankfurti virsli 880g 13 

KOMETA Ínyenc Frankfurti virsli 750g 11 

KOMETA Ínyenc Szilveszteri bécsi virsli 880g 16 

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 csülök 300g darabolt 4 

KOMETA Kemencés Sült császárszalonna 100g szeletelt 4 

KOMETA Kemencés Sült császárszalonna csík 200g 4 

KOMETA Pedranzini Selection Prosciutto crudo 100g szeletelt 6 

KOMETA Pedranzini Selection Bresaola 80g szeletelt 10 

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 



 16 

KOMETA Friss Darált sertéscomb 500g 6 

KOMETA Friss Sertés oldalas 500g 8 

KOMETA Friss Sertés húsos csont darabolt 1000g 4 

KOMETA Friss Sertés körömpörkölt csomag 1500g 8 

KOMETA Friss Sertés kocsonyacsomag 1500g 8 

KOMETA Friss Somogyi pincepörkölt alap 1500g 10 

KOMETA Friss Zselici sültes tál alap 1000g 12 

KOMETA Friss Sertésvelő 500g 4 

KOMETA Friss Sertés-marha darálthús 400g 6 

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 

 


