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A promócióban résztvevő nagykereskedők:
Abaújtej Közös Vállalat, Agria Drink Kft., Baromfiudvar 2002 Kft., Békás Nagykereskedelmi Kft., Busa Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft., Chef Market Zrt., Dél-Gasztro Kft., Ekmann Gasztro Kft., Gasztro Miskolc Kft., GP-LK Gasztro 
Prémium Kft., Gasztro Terni Kft., HAJDÚ-COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Halker Kft., Halker Mirelit Depo Kft., 
Helit Kereskedelmi Kft., Hírös Defend Kft., Jégtrade Kft. Sopron, Iker és Társa Kft, Kajári Bt., Kedvenc Kereskedőház 
Zrt., Kispatak 2000 Kft., Konszeg Kft., Gasztro Kopasz, MARY-KER Kft., Maus Kft., Meal-Trade Kft., Oligo 2000 Kft., 
Ozirisz Kft., SEM-KER Kereskedelmi Kft., Sió-Friss Kft., Siómente Kereskedoház Zrt., Sváb-Gasztro Kft., Szőke és 
Társai Kft., TA-TE Kft., Z+D Nagykereskedelmi és Diszkont Kft.

Lipton Hűségpromóció    
2019

Vásárolja meg az Unilever Food Solutions üzletágának Lipton tea termékeit a promócióban 
résztvevő nagykereskedőktől 2019. január 2. és december 31. között és vásárlási mennyiségeit 
váltsa be a jelen promóciós füzetben található ajándékokra.

A vásárolt mennyiségeket az Unilever Magyarország Kft. a promócióban résztvevő nagykeres-
kedőktől kapott forgalmi adatok alapján minden esetben ellenőrzi. A promóciós időszakban 
leadott rendelések mennyiségei összeadódnak, de egy rendelésnél termékenként minimálisan 
1 karton mennyiség vehető figyelembe az ajándék beváltás során. Minden karton megvásárolt 
tea egy pontot ér a promócióban. A pontbeváltás a pontgyűjtő füzet utolsó, AJÁNDÉKBEVÁLTÓ 
oldalának kitöltésével és postai úton az alábbi címre és jeligével történő elküldéssel lehetséges:

Unilever FS üzletág „Lipton tea” 1138 Budapest, Váci út 121–127. D

A promóciós termékek tényleges megvásárlását a Szervező ellenőrizheti, a számlát és a 
szállítólevelet ezért őrizze meg!

A promócióban résztvevő termékek listája a következő oldalon található.



Aromazáró 
borítékos 
filterek 
száma  

1 dobozban

Doboz 
karton Fekete tea Ízesített 

zöld tea
 Gyümölcs-

tea Herbatea

 Earl Grey tea 25 × 2,0g 25 6 ×
 English Breakfast 25 × 2,5g 25 6 ×
 Yellow Label tea 25 × 1,8g 25 6 ×
 Erdei gyümölcs tea 25 × 1,6g 25 6 ×
 Citrom tea 25 × 1,6g 25 6 ×
 Feketeribizli tea 25 × 1,6g 25 6 ×
 Feketeribizli-áfonya-és szeder tea 25 × 1,6g 25 6 ×
 Eper tea 25 × 1,6 g 25 6 ×
 Zöldtea citrussal  25 × 1,3g 25 6 ×
 Zöld tea piros bogyósgyümölccsel 25 × 1,4g 25 6 ×
 Csipkebogyó tea 25 × 2,5g 25 6 ×
 Málna tea 25 × 2,5g 25 6 ×
 Narancs és fahéj tea 25 × 1,6g 25 6 ×
 Egzotikus gyümölcs tea 25 × 1,6g 25 6 ×
 Citrom gyömbér tea 25 × 1,6g 25 6 ×
 Kamilla 25 × 1g 25 6 ×
 Borsmenta 25 × 1,6 g 25 6 ×



5  pont • Bármely kombinációban a promócióban 
szereplő teák közül

6 doboz választható tea

5  pont • Automata esernyő
• Anyaga poliészter
• Fém nyél és fa markolat
• Tépőzáras összefogó

Lipton esernyő

 A képek illusztrációk



12  
pont

• Bambusz teakínáló
• 12 féle teával tölthető

Lipton fadoboz

• 6 db üvegbögre
• Űrtartalom: 300 ml

Lipton bögre szett10  
pont 6+

 A képek illusztrációk



• 2400 W teljesítmény
• 1,7 literes űrtartalom
• Matt rozsdamentes felület

Tefal vízforraló20  
pont

• Tapadásmentes sütőlapok
• 2000 W teljesítmény 
• Függőlegesen tárolható

Tefal Pannini grill20  
pont

 A képek illusztrációk



• Super Birki papucs
• Méretek 35-48
• Fekete szín
• Cserélhető betétes
• Csúszásmentes

Birkenstock munkapapucs25  
pont

• Scholl Air Bag papucs
• Méretek 35-46
• Fehér szín
• Bőr felsőrész 
• Velúr talpbélés

Scholl munkapapucs25  
pont

 A képek illusztrációk

• Anyaga üveg
• Űrtartalma 7 liter 
• Tartozék csappal és tetővel

Italadagoló25  
pont



Ajándék-igénylő lap

Intézmény/Cég neve:

Intézmény/Cég címe:

Kontakt név:

Telefonszám:

E-mail cím:

Választott ajándékok:

Unilever képviselő/nagykereskedő neve:

A Résztvevő Képviselője a Promócióban való részvétellel önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen Promóciós Szabályzat alapján bekért, a Promó-
ció során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Promóció lebonyolítása céljából minden további 
ellenszolgáltatás nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező Unilever Magyarország Kft., aki az adatokat a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet (GDPR), valamint a további vonatkozó 
jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). A Szervező az adatokat 
addig kezeli, ameddig azokra a Promóció lebonyolítása céljából, illetve adózási célból szükség van.
A Résztvevő Képviselője, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje és a hozzájárulását visszavonja, a személyes adatai törlését a nyilván-
tartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címeken: Unilever Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 121-127/D) vagy a következő 
e-mail címen: info@unileverinfo.hu
A törlési kérelemnek a Szervező a lehető legrövidebb időn belül eleget tesz. A Résztvevő Képviselője ugyanezen a címen, illetve e-mail címen élhet a további 
jogaival is: kérheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azokról tájékoztatás adását, kérheti a személyes adatok helyesbítését, azok kezelé-
sének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, illetve élhet adathordozhatósági jogával.
Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Résztvevő Képviselője tudomásul veszi, hogy amennyiben a Résztvevő Képviselője nem adja meg a Promóció lebo-
nyolításához szükséges személyes adatait vagy amennyiben a hozzájárulását visszavonja, a személyes adatok törlését kéri az ajándék átadását megelőzően, 
az lehetetlenné teszi a Résztvevő részvételét a Promócióban és a Résztvevő Promócióból történő kizárásához vezet; valamint amennyiben jogszabály a Szer-
vező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Részvevő Képviselője által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.
A Résztvevő Képviselője tudomásul veszi továbbá, hogy a hozzájárulás visszavonása (adatok törlése) nem érinti a visszavonás (törlés) előtt a hozzájárulás 
alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 
Az adatfeldolgozó Hormet System Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (cím: 1151 Budapest, Pozsonyi utca 53.) a Szervező által átadott személyes adatokat ki-
zárólag az ajándékok szolgáltatásához, kézbesítéséhez, és kizárólag az ajándékok szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. A Szervező Unilever 
Magyarország Kft. a Résztvevő Képviselőjének személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Résztvevő Képviselőjének előzetes, megfe-
lelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül. A Résztvevő Képviselője az adatkezeléssel kapcsolatban az Unilever cégcsoport adatvédelmi tisztségvise-
lőjével az unilever.privacy@unilever.com e-mail címen léphet kapcsolatba, jogorvoslatért pedig bírósághoz (akár lakóhelye, tartózkodási helye szerint) vagy 
az illetékes adatvédelmi hatósághoz, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 
fasor 22/C, ugyfelszolgalat@naih.hu,  http://www.naih.hu/) fordulhat.
Tájékoztatjuk, hogy az Unilever cégcsoport adatvédelmi szabályzatai, azaz az Adatkezelési Nyilatkozat és a Sütikre Vonatkozó Nyilatkozat a https://www.
unileverfoodsolutions.hu/ weboldalán érhető el.
A fentieket aláírásommal is elfogadom és megerősítem.

Kelt (hely, dátum) (Aláírás és név olvashatóan)

Tevékenységi  kör:  Oktatás  Munkahelyi  étkeztetés  Egészségügy  Egyéb                 Hotel          Étterem

Kijelentem, hogy 
18 éves elmúltam.


