
KNORR COLLEZIONE ITALIANA 
Hűségpromóció 2020



KNORR Collezione Italiana
Lasagne Grandi - Tojás 
Nélküli Száraz Tésztalapok
5 kg × 1 
Szav. idő: 24 hónap

KNORR Collezione Italiana
Spaghetti
3 kg ×4
Szav. idő: 36 hónap

KNORR Collezione Italiana
Penne
3 kg × 4
Szav. idő: 36 hónap

KNORR Collezione Italiana
Farfalle
3 kg × 4
Szav. idő: 36 hónap

KNORR Collezione Italiana
Fusilli – Orsó
3 kg × 4
Szav. idő: 36 hónap

A promócióban résztvevő termékek:

Knorr Collezione Italiana Sűrített Paradicsom 4,5 kg (3 db/karton)

KNORR Collezione Italiana színes paprikaragu paradicsommal 2,6 kg 
(6 db/karton)

KNORR Collezione Italiana fűszeres paradicsomvelő konzerv 2 kg 
(6 db/karton)

KNORR Collezione Italiana hámozott, kockázott paradicsom konzerv 
2,55 kg (6 db/karton)

KNORR Száritott paradicsom olajban 0,5 kg (12 db/karton)

KNORR Collezione Italiana Lasagne Grandi - Tojás Nélküli Száraz 
Tésztalapok 5 kg (1 db/karton)

KNORR Collezione Italiana Spaghetti 3 kg (4 db/karton)

KNORR Collezione Italiana Penne  
3 kg (4 db/karton)

KNORR Collezione Italiana Farfalle 3 kg (4 db/karton)

KNORR Collezione Italiana Fusilli–Orsó 3 kg (4 db/karton)

A promócióban résztvevő nagykereskedők:
Agria Drink Kft., Baromfiudvar 2002 Kft.,Békás Nagykereskedelmi Kft., Busa 
Kft., Chef Market Zrt., Dél-Gasztro Kft., Ekmann Gasztro Kft., Gasztro 
Miskolc Kft., Gasztro Prémium Kft.; Gasztro Terni Kft., Hajdú Coop Kft., 
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 Kereskedőház Zrt., Sváb-Gasztro Kft., Szoke és 
Társai Kft., TA-TE Kft., Z+D Nagykereskedelmi és Diszkont Kft.
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Vásárolja meg az Unilever Food Solutions üzletágának 
Knorr Collezione Italiana paradicsomkonzerveit és száraz-
tésztáit a promócióban résztvevő nagykereskedőktől 2020. 
január 2. és 2020 december 31. között és váltsa be egész 
kartonos rendeléseit a jelen promóciós füzetben található 
ajándékokra 2020. december 31-ig.
A vásárolt mennyiségeket az Unilever Magyarország Kft. a 
promócióban résztvevő nagykereskedőktől kapott forgal-
mi adatok alapján minden esetben ellenőrzi. A promóciós 
időszakban leadott rendelések mennyiségei összeadód-
nak, de egy rendelésnél termékenként minimálisan 1 kar-
ton mennyiség vehető figyelembe az ajándék beváltás so-
rán. A pontbeváltás a pontgyűjtő füzet utolsó, 
AJÁNDÉKBEVÁLTÓ oldalának kitöltésével és postai úton az 
alábbi címre és jeligével történő elküldéssel lehetséges:

Unilever FS üzletág „Knorr Paradicsom”  
1138 Budapest, Váci út 121-127 D.

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

Részletes játékszabályzat: www.ufs.com

PONTGYŰJTŐ PROMÓCIÓ

KNORR Collezione Italiana
Színes Paprikaragu 
Paradicsommal
2,6 kg × 6
Szav. idő: 24 hó

 

KNORR Collezione Italiana
Fűszeres Paradicsomvelő 
Konzerv
2 kg × 6
Szav. idő: 26 hó

 

KNORR Collezione Italiana
Hámozott Kockázott 
Paradicsomvelő Konzerv
2,55 kg × 6
Szav. idő: 26 hó

 

KNORR
Szárított Paradicsom 
Olajban
0,75 kg × 12
Szav. idő: 36 hó

KNORR Collezione Italiana
Sűrített Paradicsom
4,5 kg x 3 db
Szav. idő: 24 hó

 



• Anyaga Nylon, 15% üvegszállal                                                                        
• 2 megfordítható oldal finom vagy  

durva reszeléshez 
• Mosogatógépben mosható

Tefal Ingenio reszelő 2 az 1-ben

• 6 terítékes (6 db desszertkanál, 6 db evőkanál, 
6 db kés, 6 db villa)

• Anyaga rozsdamentes acél
• Fényes felület
• Mosogatógépben tisztítható

Fiskars evőeszközkészlet

• Anyaga rozsdamentes acél
• Keménysége HRC 53
• Kényelmes Softgrip® markolattal
• Mosogatógépben tisztítható

Fiskars húsvilla

• Penge hossza 20 cm                                                 
• Anyaga rozsdamentes acél
• Kiváló darabolásra, szeletelésre

Tefal Comfort  
nemesacél szeletelő kés

5  pont

11  
pont

77  
pont

8  pont

• Űrtartalom 1,5 l 
• Melegen tart akár 12 órán keresztül
• Hidegen tart akár 24 órán keresztül

Tefal Mambo 
vákuumos termokancsó

• Átmérő 28 cm                             
• Tapadásmentes belső felület                                                     
• Mosogatógépben mosható

Tefal Extra WOK serpenyő

• Anyaga Nylon, 15% üvegrosttal
• Stabil, szilárd kialakítás
• 230°C-ig hőálló
• Mosogatógépben mosható

Tefal Ingenio szűrő 

A képek illusztrációk. Amennyiben az ajándék nem elérhető előre nem látható körülmények 
miatt, másik ajándékkal helyettesítjük azonos vagy magasabb értékben és minőségben.

10  
pont

10  
pont

6  pont



• Teljesítmény 900 W             
• Űrtartalom 10 liter
• 3 edény kivehető tálcával
• 6 db forma desszerthez 
• 6 különböző színnel jelölt program
• Időzítő és melegentartó funkció
• Vízszint és vízújratöltés jelző

Tefal Steam ‘n Light ételpároló

• Anyaga Nylon, 15% üvegrosttal
• Stabil, szilárd nyél
• Könnyen tisztítható
• Mosogatógépben mosható

Tefal Ingenio konzerv-  
és üvegnyitó

• Teljesítmény 2000 W
• Érintőkapcsolós kezelőpanel
• Időzítés funkció
• Főzési mező 200 mm
• Méretek (SZ x M x M): 

29 × 4,5 × 36,5 cm

Gorenje Indukciós főzőlap

46  
pont

35  
pont

6 pont

• Teljesítmény 1000 W
• Keverőtál mérete: 4 liter
• Hét sebességfokozat
• Tartozékok: dagasztókar, keverőkar, 

habverő, turmixgép feltét, húsdaráló 
feltét, reszelő feltét

Tefal Wizzo Red Upgrade 
konyhai robotgép

• Teljesítmény 2000 W                                                                                           
• Állítható hőfokszabályzó                                                        
• Levehető sütőlapok és szafttálca
• Edzett üvegfedő fogantyúval                                                                         
• Mosogatógépben mosható 

Tefal Plancha asztali grill33  
pont

• Anyaga üvegszálas nylon              
• Csúszásmentes talp
• Mosogatógépben mosható

Tefal Ingenio keverőtál

93  
pont

6  pont

A képek illusztrációk. Amennyiben az ajándék nem elérhető előre nem látható körülmények 
miatt, másik ajándékkal helyettesítjük azonos vagy magasabb értékben és minőségben.



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 lenti aláírásával önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a fent megadott, valamint a Promóciós Szabályzattal bekért, a Promóció 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 Résztvevő Képviselőjének ön-
kéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). A Szervező az adatokat addig kezeli, ameddig azokra a Promóció lebonyolítása céljából, illetve adózási célból – vagy esetleges 
más jogszabályi kötelezettség miatt – szükség van.

Az a Résztvevői Képviselő, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait a Promóció lebonyolítása céljából kezelje, a hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja, 
a következő címeken:  Unilever Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 121-127.)

vagy a következő e-mail címen: Bernadett.Szecsko@unilever.com

 A Résztvevő Képviselője az Unilever Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 121-127.) címen  vagy a  vevoinfo@unilever.hu  e-mail címen élhet az adatkezeléssel kapcsolatos 
jogaival:  kérheti a rá vonatkozó személyes adatok törlését, az azokhoz való hozzáférést, azokról tájékoztatás adását, kérheti a személyes adatok helyesbítését, azok kezelésének 
korlátozását, tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, illetve élhet adathordozhatósági jogával.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Résztvevő Képviselője tudomásul veszi, hogy 
• amennyiben nem adja meg a Promóció lebonyolításához szükséges személyes adatait vagy amennyiben a hozzájárulását visszavonja, a személyes adatok törlését kéri 

az ajándék átadását megelőzően, az lehetetlenné teheti a Résztvevő Promócióban való részvételét és a Résztvevő Promócióból való kizárásához vezethet; valamint
• amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Résztvevő Képviselője által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést köve-

tően tud eleget tenni.

A Résztvevő Képviselője tudomásul veszi továbbá, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Hormet System Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (cím: 1151 Budapest, Pozsonyi utca 53.) adatfeldolgozó végzi. 

Az adatkezeléssel kapcsolatban az Unilever adatvédelmi tisztségviselőjével 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 adatkezelési nyilatkozatai, az Adatvédelmi Nyilatkozat és a Sütikre Vonatkozó Nyilatkozat a www.unileverfoodsolutions.hu weboldalon érhetőek el,  
valamint a www.unilever.hu – és valamennyi további, az Unilever tulajdonában álló – weboldalon.

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

Kijelentem, hogy 
18 éves elmúltam.


