
KNORR COLLEZIONE ITALIANA 
Hűségpromóció 2019



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

 

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

 

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

 

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

Vásárolja meg az Unilever Food Solutions üzlet-
ágának Knorr Collezione Italiana paradicsom 
konzerveit a promócióban résztvevő nagykeres-
kedőktől 2019. január 2. és december 31. között 
és váltsa be egész kartonos rendeléseit a jelen 
promóciós füzetben található ajándékokra.
A vásárolt mennyiségeket az Unilever Magyar-
ország Kft. a promócióban résztvevő nagyke-
reskedőktől kapott forgalmi adatok alapján 
minden esetben ellenőrzi. A promóciós idő-
szakban leadott rendelések mennyiségei össze-
adódnak, de egy rendelésnél termékenként 
minimálisan 1 karton mennyiség vehető figye-
lembe az ajándék beváltás során. A pontbevál-
tás a pontgyűjtő füzet utolsó ,AJÁNDÉKBEVÁL-
TÓ oldalának kitöltésével és postai úton az 
alábbi címre és jeligével történő elküldéssel le-
hetséges:

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

A promóciós termékek tényleges megvásárlá-
sát a Szervező ellenőrizheti, a számlát és a szállí-
tólevelet ezért őrizze meg!

Részletes játékszabályzat: www.ufs.com

A KNORR COLLEZIONE 
ITALIANA SŰRÍTETT 
PARADICSOM

…minden egyes konzerve 25 kg 
paradicsom felhasználásával 
készül, olasz, magas minőségű 
paradicsomból, 100% paradi-
csomtartalommal. Rendkívül 
sokoldalúan felhasználható ter-
mék, sokrétű felhasználási lehe-
tőséget biztosít pizzák, paradicso-
mos, olaszos és magyaros ételek 
készítésére egyaránt.

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

 

 
100% paradicsom tartalom
Sokrétű felhasználás
Hosszú szavatossági idő (24 hónap)
Stabil állag
Kiváló íz, érett piros szín
Fenntartható mezőgazdaságból 
származó paradicsomból
Gluténmentes
Nem tartalmaz hozzáadott sót, cukrot, 
édesítőt, fűszereket, mesterséges 
színezéket, tartósítószert és  
egyéb adalékanyagokat.

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)

A promócióban résztvevő nagykereskedők:
Abaújtej Közös Vállalat, 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., 
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., Szoke és Társai Kft., TA-TE Kft., Z+D 
Nagykereskedelmi és Diszkont Kft.
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• 3 különböző méretű és színű vágódeszka
• Magasított szél a folyadékok kifolyása ellen  
• Csúszásgátló alátétek
• Függőlegesen és vízszintesen is tárolható

Tefal Ingenio vágódeszka szett6  pont

• általános olló
• hossza 21,4 cm
• rozsdamentes
• mosogatógépben mosható

Fiskars általános olló 6  pont

• Sokoldalú kés
• ideális többféle vágási és  

hámozási feladathoz
• 11 cm

Fiskars hámozó kés

• penge hossza: 17 cm
• kiváló minőségú  

rozsdamentes acél penge
• mosogatógépben mosható

Fiskars szakácskés

6  pont

• Teljesítmény 850 W
• 4 funkció jelzőfénnyel 
• 7 sütésintenzitási fokozat
• Magasemelés funkció
•  Változtatható nyílásszélesség

Tefal Element kenyérpiritó11  
pont• átmérő 26 cm 

• tapadásmentes belső felület
• mosogatógépben mosható

Tefal Extra serpenyő3  pont

• átmérő 26 cm 
• tapadásmentes belső felület
• indukciós, rozsdamentes acél alsó felület
• bármilyen főzőfelületen használható
• Thermo-Spot hőmérsékletjelző
• üvegfedővel

Tefal TalentPro párolóserpenyő

• praktikus és könnyen használható késkészlet
• recézett rozsdamentes acél pengével
• asztali késként is használható

Fiskars asztali késkészlet

5  pont10  
pont

15  
pont



• űrtartalom 23 liter
• szenzoros (érintőgombos) vezérlés   
• mikrohullám teljesítmény 900 Wg
• grillteljesítmény 1000 W
• 5 teljesítmény fokozat
• mérete (szélesség x magasság x mélység)  

483 x 278 x 378 mm

Gorenje mikrohullámú sütő42  
pont

• 6 részes edényszett
• méretek: 16, 20, 24 cm átmérő 
• anyaga  rozsdamentes acél
• minden főzőfelületen használható

Tefal Duetto edénykészlet

• 5 db kés 
• hámozáshoz, reggelizéshez, séfkés, 

japán szeletelő kés, kenyérvágó kés
• fekete késtartóval
• oldalsó mágnessel

Fiskars késblokk

• teljesítmény 800 W
• állítható sebesség
• 800 ml űrtartalmú kimérő edény
• 500 ml űrtartalmú aprító tartály

Tefal OptiChef botmixer

14  
pont

• teljesítmény 400 W
• két sebességfokozat 
• kancsó teljes űrtartalma 1,75 l
• egyszerűen tisztítható, kivehető pengék
• biztonsági rögzítő rendszer

Tefal Blendforce turmixgép

12  
pont

30  
pont

23  
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 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 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 nyilvántartásból 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 kezelésének 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 lebonyolításához 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 Szervező 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 kizárólag az ajándékok szol-
gáltatásához, 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, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül. A Résztvevő Képviselője 
az adatkezeléssel kapcsolatban az Unilever cégcsoport 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 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) 

Kijelentem, hogy 
18 éves elmúltam.

Tevékenységi  kör:  Oktatás  Munkahelyi  étkeztetés  Egészségügy  Egyéb

                 Hotel          Étterem


