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A Rama multifunkcionális főzőkrém és habalap 
tökéletes végeredményt biztosít főzés, és habok 
készítése során egyaránt

A Rama főzőkrém tökéletes végeredményt biztosít

Vásárolja meg az Unilever Food Solutions üzletágának Rama Cremefine Profi 
termékeit 2018. január 2. és június 30. között, vágja ki a kartonon szereplő 
meghatározott jelet*  és VÁLTSA BE A PONTGYŰJTŐ FÜZETBEN SZEREPLŐ 

AJÁNDÉKOKRA .

Minden jel* egy pontot ér a promócióban. Az összegyűjtőtt pontokat a következő módokon válthatja be: a 
Szervező területi képviselőin keresztül személyesen, vagy postai úton az alábbi címre és jeligével történő 
elküldéssel: 

Unilever FS üzletág „Rama Cremefine Profi” 1138 Budapest, Váci út 121–127/D.

Mindkét esetben juttassa el nekünk a jelen füzetet az összegyüjtött pontokkal, és a hátoldalán kitöltött 
információkkal együtt. A pontok 2018. április 3-tól 2018. július 20-ig válthatóak be, mely az ajándék igénylő 
beérkezési határideje. A promóciós termékek tényleges megvásárlását a Szervező ellenőrizheti, a számlát 
és a szállítólevet ezért őrizze meg! 
A promócióban résztvevő termékek:
• Rama Cremefine Profi növényi zsírtartalmú főzőkrém 12 × 1 liter
• Rama Cremefine Profi növényi zsírtartalmú főző és habkészítmény 12 × 1 liter

Részletes játékszabályzat: www.ufs.com oldalon.

A promóció az alábbi nagykereskedelmi partnereken keresztül vásárolt termékekre érvényes: Abaújtej 
Közös Vállalat, Agria Drink Kft., Baromfiudvar 2002 Kft., Békás Nagykereskedelmi Kft., Budaconsum Kft., 
Busa Kft., Central Drinks Kft., Chef Market Zrt., Dél-Gasztro Kft., Ekmann Gasztro Kft., Fe-Zo Kereskedelmi 
Kft., Fino Friss Kft., Friss Élelmiszer Kft., Galla és Tsa Kereskedőház Zrt., Gasztro Miskolc Kft., GP-LK 
Gasztro Prémium Kft., Gasztro Terni Kft., Hajdú-Coop Zrt., Halker Kft., Halker Mirelit Depo Kft., Helit 
Kereskedelmi Kft., Hírös Defend Kft., Iker és Társa Kft., Kajári Bt., Kedvenc-JM Keresked. és Szolg. Kft., 
Kispatak 2000 Kft., Konszeg Kft., Kopasz László, Kvantor 97 Kft., MARY-KER Kft., Maus Kft., Meal-Trade Kft., 
Mecsek Füszért Rt., Oligo 2000 Kft., Orient Fruit Kft., Ozirisz Kft., Pereg Trade Kft., QUELLE-VÍZ PLUSZ Kft., 
Sajt-Kalmár Kft., SEM-KER Kereskedelmi Kft., Siómente Kereskedőház Zrt., Spilák Kereskedelmi Kft., 
Sváb-Gasztro Kft., Szőke és Társai Kft., TA-TE Kft., Tisza-Coop Zrt., Young Kft., Z+D Nagykereskedelmi és 
Diszkont Kft.

*jel alatt a Rama Cremefine Profi termékek kartonjának a elején szereplő, a termék zsírtartalmát 
jelölő köralakú jelzést értjük.



• 27 cm átmérő
• Szénacél: kemény,  

ellenálló anyag
• Tapadásmentes bevonat
• Mosogatógépben mosható

Tefal EasyGrip 
csatos Tortaforma

15 
pont

• Mérete 5 cm
• Rozsdamentes acél

10 
pont

Dick Halszálka 
csipesz

10 
pont

10  
pont

• Peremezés a széleken
• Műanyag tároló a már 

előkészített ételhez
• Mérete: 24×41 cm

Tefal Vágódeszka

• Mérete 24 cm
• Rozsdamentes acél

DICK Grill csipesz

10 
pont

10 
pont

15 
pont

•  230 °C hőmérsékletig 
hőálló

• Csúszásgátlóval ellátott 
tenyér rész

Tefal Comfort Touch 
sütőkesztyű

• Digitális LCD kijelző
• Műanyag felület
• 5 kg kapacitás
• 1 g mérési pontosság

Tefal Ovelys bowl  
konyhai mérleg

• Vákuumos termokancsó  
belső üvegedénnyel

• Maximális űrtartalom 1 l
• Melegen tart akár 12 órán 

keresztül
• Hidegen tart akár 24 órán 

keresztül

Tefal Mambo 
termokancsó



• Állítható hőfokszabályozó és bekapcsolt 
állapotjelző

• Ételkészítés lehetősége 3 módban:  
grillezés, aromatizálás, sütés

• 2300 W teljesítmény

Tefal BBQ Aromati-Q 
elektromos grill

100 
pont

30 
pont

• Kompakt turmixgép 3 alkatrésszel:  
üvegedény, daráló, őrlőgép

• 300 W teljesítmény
•  0,6 l űrtartalmú üvegedény
• Minden eleme mosogatógépben 

mosható

Tefal asztali mixergép

30 
pont

• Tapadásmentes sütőlapok
• 2000 W teljesítmény
• Függőlegesen tárolható
• Levehető szafttálca

Tefal BBQ Panini 
többfunkciós grill

30 
pont

30 
pont

• 0,5 liter
• csiszolt test, fehér fej

• Hámozókés: 9 cm 
• Univerzális kés: 12 cm
• Séfkés: 15 cm 
• Kenyérvágó kés: 20 cm   
• Szeletelőkés: 20 cm                                 

Liss chef habszifon

Tefal Comfort 
késkészlet, fakéstartó

50 
pont

• Mérete (H×SZ×M) 8,4×20,4×33 cm
• Teljesítmény 1200-1310 W
• 2 kávéválasztás: eszpresszó és lungo

Krups Essenza Mini 
eszpresszógép



Ajándék-igénylő lap

Intézmény/Cég neve:

Intézmény/Cég címe:

Kontakt név:

Telefonszám:

E-mail cím:

Választott ajándékok:

Unilever képviselő/nagykereskedő neve:

Kifejezetten elfogadom azt, hogy a személyes adataim direkt marketinges célra felhasználásra kerüljenek az alábbi felté-
telekkel (A hozzájárulás önkéntes, nem kötelező, amennyiben ezt nem fogadja el, önt az Unilever nem keresi meg direkt 
marketinges küldeményekkel, levelekkel, de a promócióban ugyanúgy részt vehet):

DIREKT MARKETING
Személyes adataim megadásával hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataim az Unilever Magyarország Kft. (székhely: 1138 Buda-
pest, Váci út 121–127/D.) (továbbiakban: Unilever) adatbázisába kerüljenek és azokat az Unilever – esetleges tiltási nyilatkozatom 
kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége, közvetlen üzletszerzés 
(direkt marketing) céljából felhasználhassa, saját termékeiről, akcióiról, az Unilever szolgáltatásairól és üzleti partnereinek ajánlatairól 
postai úton, elektronikusan, levélben vagy telefonon tájékoztatást nyújtson. 

A személyes adatok kezelője az Unilever, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. 
törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. Az Unilever személyes adataimat további harma-
dik személyeknek – ez irányú, megfelelő tájékoztatáson alapuló előzetes hozzájárulásom nélkül – nem adja át, a megjelölt céltól 
eltérő célra nem használja fel. Személyes adataim az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve az esetleges törlésére 
vonatkozó kérésemet követően a lehető legrövidebb időn belül (de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül) 
törlésre kerülnek. 

Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelésről tájékoztatást, valamint az adataim helyesbítését, törlését bármikor indoklás nélkül 
kérhetem, személyes adataim kezelése ellen tiltakozhatok az Unilever Magyarország Kft., 1138 Budapest, Váci út 121–127/D. címen; 
vagy a következő e-mail címen: info@unileverinfo.hu. 
Jelen hozzájáruló nyilatkozatomat önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában teszem. Az adatkezeléssel kapcsolatban jog-
orvoslatért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhatok. Adatkezelési nyilvántartási  
szám: 00364-0247.

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

Tevékenységi  kör:  Oktatás  Munkahelyi  étkeztetés  Egészségügy  Egyéb

                 Hotel          Étterem


