
Orbico Hungary Kft." Fődíj: egy teljes gamer szett!” – Aldi nyereményjáték 

 
Adatkezelési – és Játékszabályzat 

 
 
1. Az Orbico Hungary Kft. 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6  Gateway Office Park 3. 3. emelet; Adószám: 
13014584-2-44; Cégjegyzékszám: 01-09-714677 (továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban 
(továbbiakban: Játék) kizárólag azon 18. (tizennyolcadik) életévét betöltött, az illetékes magyar hatóság által 
kiadott, érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, Magyarországon adózó, teljes 
cselekvőképességgel rendelkező (ideértve a cselekvőképességet nem érintő támogatott döntéshozatal alatt álló 
természetes személyeket is) magyar állampolgár („Játékos”) a 12. pontban meghatározott személyek körébe 
nem eső, természetes személy (továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki a Játék jelen játékszabályzat 3. pontjában 
részletezett időtartama alatt bármely, az 1.sz mellékletben részletezett listán szereplő magyarországi Aldi 
üzletben, illetve a Roksh webshopjában (https://www.roksh.com/aldi) 1 vásárlás alkalmával legalább 1 db 
Pringles terméket vásárol és a játékszabályzat 5. pontjában részletezett módon elküldi pályázatát, feltéve, hogy a 
pályázatának elküldését megelőzően hozzájárul személyes adatainak a nyereményjátékban való részvétel 
céljából történő – az Adatkezelési szabályzatban foglaltak szerinti – kezeléséhez. 
A nyereményjáték lebonyolítója: Spice Communication Kft., 1022 Budapest Detrekő utca 12.; Adószám: 
13329376-2-41; Cégjegyzékszám: 01-09-729714. (továbbiakban: Lebonyolító) 
A játékban résztvevő termékek listája jelen szabályzat 5. pontjában olvasható. 
 
A Játékos a Játékban való részvétellel maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit. 
 
2. A Játékban kizárólag a magyarországi forgalomban kapható, a Szervező által forgalmazott Pringles termékek 
vesznek részt. 
 
3. A Játék időtartama: 2022. november 17. 00:00-tól – 2022. december 21. 23:59-ig 
 
4. A sorsolás és nyeremények 
 
Az érvényesen beérkezett pályázatok közül az számít nyertesnek, amelyik az előre kisorsolt heti feltöltési 
időponthoz legközelebbi időpontban került feltöltésre. A pályázatok közül csak a nyertes pályázatok kerülnek 
ellenőrzésre. A heti nyeremény 1 karton Pringles Original.  
 
Továbbá a promóciós időszak végén a teljes promóciós időszakban beérkező érvényes pályázatok között 
kisorsolásra kerül 1db fődíj, amely 1 db TESORO Zone Speed gamer szék, 1 db ASUS ROG Strix G15 G513IH-
HN004W Szürke Gamer laptop, 1 db TRUST GXT 881 Odyss gamer billentyűzet, 1 db RAZER DeathAdder V2 
gamer optikai egér és 1 db RAZER Kraken Black gaming headset, fekete. 
 
A heti nyeremények sorsolásának módja: gépi sorsolás 
A heti nyeremények nyerő időpontjainak sorsolása: 2022. november 14.  14:00 óra 
 
 
Heti nyereményre a promóciós időszakon belül, az adott heti bontás első napjának kezdetétől (00:00) az adott 
heti bontásutolsó napjának végéig (23:59) regisztrált pályázatok esélyesek. 
Heti bontás alatt az alábbi időszakok értendők: 

I. 2022. november 17. 00:00 – november 23. 23:59 
II. 2022. november 24. 00:00 – november 30. 23:59 
III. 2022. december 1. 00:00 – december 7. 23:59 
IV. 2022. december 8. 00:00 – december 14. 23:59 
V. 2022. december 15. 00:00 – december 21. 23:59 

 
 

A fődíj nyeremény sorsolásának módja a promóciós időszak lezárását követően: gépi sorsolás 
A fődíj sorsolásának időpontja: 2022. december 22.  10:00 óra 
A sorsolás alkalmával 1 db fődíjnyertes és 3 db pótnyertes kerül kisorsolásra. 
 



 
 
A sorsolások helyszíne, közjegyző jelenlétében a fent említett időpontokban: Dr. Máté Viktor Közjegyzői Irodája 

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 61. IV. em. 4. 

A promóció nyereményei: 
 
Hetente 1 karton Pringles Original melynek értéke egyenként bruttó 11 993 Ft; összesen 59 965 Ft 
Fődíj: 1 db TESORO Zone Speed gamer szék, 1 db ASUS ROG Strix G15 G513IH-HN004W Szürke Gamer laptop, 
1 db TRUST GXT 881 Odyss gamer billentyűzet, 1 db RAZER DeathAdder V2 gamer optikai egér és 1 db RAZER 
Kraken Black gaming headset, fekete, értéke bruttó 501 575 Ft. 
A promócióban résztvevő nyeremények bruttó összértéke: 561 540 Ft 
 
5. A játék menete: 
 
A Játékban az alábbi termékek vesznek részt: 

EAN kód Termék megnevezése 
5053990161690 Pringles Bacon 19x165g 

5053990161966 Pringles Barbeque 19x165g 

5053990101580 Pringles Salt & Vinegar 19x165g 

5053990101535 Pringles Cheese and Onion 19x165g 

5053990161669 Pringles Paprika 19x165g 

5053990144327 Pringles Spring Onion 19x165g 

5053990101542 Pringles Hot & Spicy 19x165g 

5053990106981 Pringles Cheesy Cheese 19x165g 

5053990101573 Pringles Original 19x165g 

5053990101597 Pringles Sour Cream & Onion 19x165g 

 
 A fenti termékekből minimum 1 db, az 1.sz mellékletben részletezett listán szereplő magyarországi Aldi 
üzletben, vagy a Roksh webshopjában (https://www.roksh.com/aldi) történő vásárlása esetén a vásárlást 
követően a fogyasztó a következőkben leírtak szerint vehet részt a játékon: 
 

A játék részvételének feltétele a regisztráció. Regisztrálni a jatekvelunk.hu/pringles weboldalon lehet 
a szükséges adatok megadásával (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, jelszó és születési dátum, 
opcionálisan továbbá postázási cím, nem és telefonszám). A regisztrációt és/vagy belépést követően 
a vásárlás adatainak megadása (bolti vásárlás esetén a blokkon található vásárlás dátuma, ideje, 9 
karakterű APkód és 10 karakterű nyugtaszám; Roksh webshop-ban ((https://www.roksh.com/aldi) 
történő vásárlás esetén a számlán található számla kelte, teljesítés dátuma és a számlaszám) és a 
blokk vagy számla teljes képének (jól látható és olvasható) egyidejű beküldése számít érvényes 
pályázatnak („Pályázat”). Sikeres regisztrációt követően újbóli blokkfeltöltés a korábban regisztrált e-
mail cím és jelszó megadását követő belépéssel lehetséges. Ekkor már nem kell megadnia adatait 
(név, postázási cím) csak a vásárlás tényét igazoló adatokat és vásárlást igazoló blokkot/számlát kell 
beküldenie. Amennyiben Játékos a teljes adatsor megadását követően egy későbbi időpontban 
látogat vissza, ekkor már csak e-mail címét és jelszavát kell megadnia, majd a fent részletezett 
módon el kell küldenie a vásárlás adatait és a vásárlást igazoló blokkot/dokumentumot. Ugyanazon 9 
karakterű AP kódot- 10 karakterű nyugtaszámot-dátumot-időpontot tartalmazó Pályázat weboldalon 
keresztül történő beküldése csak egy alkalommal és csak egy Játékos által lehetséges. Amennyiben 
egy vásárlás alkalmával AP 123456789 (hagyományos) és AP A23456789 formátumú kóddal ellátott 
(NAV-os) blokkot is kap a vásárló, akkor csak az egyik kóddal van lehetősége pályázni, mivel a két 
blokk ugyanazon vásárlást igazolja. Amennyiben a blokkon nem jól kivehető bármelyik adat (dátum, 
időkód, AP kód vagy nyugtaszám), úgy a Pályázat nem tekinthető érvényesnek. 
Ugyanazon karakterű számla keltét-teljesítés dátumát-számlaszámot tartalmazó Pályázat weboldalon 
keresztül történő beküldése csak egy alkalommal és csak egy Játékos által lehetséges. Amennyiben a 
számlán nem jól kivehető bármelyik adat (dátum, számlaszám, vásárló neve), úgy a Pályázat nem 
tekinthető érvényesnek. 

https://www.roksh.com/aldi
http://jatekvelunk.hu/pringles
https://www.roksh.com/aldi


A Belépés menüpont alatt a kódjaim gombra kattintva van lehetőség ellenőrizni a már feltöltött 

blokkokat/számlákat. 

Elfelejtett jelszó esetén van lehetőség új jelszó igénylésére a Belépés menüpont alatt az 
’elfelejtettem a jelszavam’ gombra kattintás után a szükséges adatok megadásával. 
 

 
 

 
Egy Játékos a Játék ideje alatt korlátlan számú Pályázatot küldhet be, de a promóció teljes időtartama alatt 
maximum 1 heti és 1 fődíj nyereményre jogosult. 
 
A promóció nyerteseinek nevét a nyereményjáték weboldalán is közzétesszük, lakhelyük helységnevével 
kiegészítve, heti nyertes esetén az adott promóciós hét lezárultát követő 3 munkanapon belül, fődíjnyertes 
esetén pedig a fődíjsorsolást követően 3 munkanapon belül. 
A nyertesek a számukra kisorsolt nyereményekre kizárólag abban az esetben jogosultak, ha a beküldés 
valódiságát igazoló nyertes blokko(ka)t megőrzik, szervező kérésére azt bemutatják. Szervező az érvényesség 
ellenőrzéséhez és a nyeremény kiküldésének feltételeként kérheti az eredeti blokk beküldését is. 
 
Amennyiben a vásárlást igazoló blokkon/számlán nincs feltüntetve tételesen a termékek megnevezése, 
melyből egyértelműen megállapítható, hogy a termék a fentiekben felsorolt Pringles termék, abban az 
esetben a blokkot/számlát nem áll módunkban elfogadni (pl. „gyűjtő” megnevezés). Amennyiben a vásárlást 
igazolandó beküldött blokkon/számlán nem állapítható meg egyértelműen a fent leírt Pringles termék 
vásárlásának ténye, a Szervező a nyertes Pályázatot érvénytelenítheti. 
 
6. A jelen szabályzatnak mindenben megfelelő nyerteseknek heti nyereményeit a Szervező futárszolgálattal 
juttatja el az 5. pontban teljesült feltételeket, valamint a teljes promóciós időszak lezártát követő 60 naptári 
napon belül. Amennyiben a nyertessel a szervező önhibáján kívül 3 munkanapon belül nem tudja felvenni a 
kapcsolatot (a Játékos által megadott e-mail-címen vagy telefonszámon), a Szervező nyertest kizárhatja a 
Játékból és pótnyertest hirdethet. 
 
7. A kisorsolt és jelen szabályzatnak mindenben megfelelő nyertes fődíjnyereményét a Szervező – a 
nyereményjáték lebonyolítója útján – futárszolgálattal vagy Szervező személyesen juttatja el a nyerteseknek, az 
5. pontban teljesült feltételeket, valamint a teljes promóciós időszak lezártát követő 60 naptári napon belül. 
Amennyiben a nyertessel a Szervező önhibáján kívül 3 munkanapon belül nem tudja felvenni a kapcsolatot (a 
Játékos által megadott e-mail-címen vagy telefonszámon), a Szervező vagy a Lebonyolító a nyertest kizárhatja a 
Játékból és pótnyertest hirdethet. 
 
8. A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Pályázatot, amelyet az azt beküldő Játékos 
részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, 
vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi 
feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és Lebonyolítót felelősség nem terheli. 
 
9. A Szervező a 6. 7. és 8. pontokban írtak szerint tudja biztosítani a nyeremények átvételének lehetőségét, 
ugyanakkor valamennyi nyertes köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények 
átadása a fentiekben írt határidőkön belül megtörténjen.  
 
10. A nyeremények készpénzre át nem válthatók. A nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget 
a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a díjak személyes átvételéből eredő utazás költségei 
vagy egyéb előre nem látható költségek) a Játékost terhelik. 
 
11. A nyereményjátékban való részvétel további feltétele, hogy a Játékos jatekvelunk.hu/pringles weboldalon 
történő regisztrációt megelőzően a nyereményjátékban való részvételhez kapcsolódó, külön dokumentumban 
található Adatkezelési szabályzat tartalmát megismerje és elfogadja. Az Adatkezelési szabályzat az alábbi 
menüpontban érhető el: [Adatkezelési szabályzat].  
 

http://jatekvelunk.hu/pringles


12. A Játékból ki vannak zárva az Orbico Hungary Kft., és a Spice Communication Kft. és alvállalkozóik 
munkatársai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott hozzátartozói. 
 
13. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, téves vagy nem valós adatfeltüntetés, stb.) adódó 
kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. 
 
14. Szervező és Lebonyolító a jatekvelunk.hu/pringles weboldalon kívül az interneten megtalálható egyéb 
promóciós gyűjtőoldalakkal (pl. webnyeremeny.hu) nem áll kapcsolatban, az ott esetlegesen megjelenő téves 
információkért nem vállal felelősséget. A Játék részvételi feltételei a mindenkori jatekvelunk.hu/pringles oldalon 
és az ott elérhető ezen Játékszabályzatban leírtak szerint érvényesek. 
 
 
Egyéb rendelkezések  
 
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen promóciót bejelentés nélkül visszavonja vis maior (háború, földrengés, 
katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor. Továbbá fenntartja a jogot, hogy 
elutasítson minden illetéktelen (a Játékban való részvételre nem jogosult) személy által beküldött vagy 
érvénytelen Pályázatot. Továbbá, a Szervező fenntartja a jogot, hogy előre nem látható okok miatt a jelen Játékot 
egyoldalúan megváltoztassa vagy visszavonja. Ez esetben e tényről a Szervező a tájékoztatást a 
jatekvelunk.hu/pringles honlapon közzéteszi.  
  
Különösen jogosult a Szervező a Játék visszavonására vagy felfüggesztésére, továbbá a nyeremény 
megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a Játékszabály megszegésének gyanúja merül fel, továbbá 
előre nem látott (vis maior) körülmények felmerülése esetén. A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen vitás 
esetért azzal kapcsolatosan, hogy ki tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a heti 
vagy fődíj nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen 
le nem zárják. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, egyetlen érdekelt fél sem – 
ideértve a Játékosokat – jogosult kártérítés igénylésére vagy a Játék folytatásának kérésére. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Adatkezelési szabályzat 

 

• A jelen Adatkezelési szabályzat kifejezett elfogadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a 
nyereményjáték ideje alatt az Ön által önkéntesen megadott személyes adatokat kezelje és azt esetenként a 
nyereményjáték lebonyolításában közreműködő adatfeldolgozóknak továbbítsa. 

• Azon Játékosok, akik a jatekvelunk.hu/pringles oldalon történő regisztráció során a hozzájárulásukat adják 
ahhoz, hogy a regisztráció során önkéntes módon megadott adataikat (név és e-mail cím) a Szervező 
marketing célokra felhasználja, a személyes adataik marketingcélú felhasználását közvetlen üzletszerzési 
lista összeállítása és jövőbeni promóciókkal kapcsolatos hírlevelek eljuttatása céljából engedélyezik a 
Szervező számára a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi 
XLVIII. törvény 6. §-nak megfelelően. 

• Ön bármikor jogosult tiltakozni az adatkezelésünk ellen, ha arra a mi indokolt jogos érdekünk nyomán, vagy 
reklámozás céljából kerülne sor. 

 

Mit jelent ez a ’hozzájárulás’? 

Az alábbi adatokat az Ön hozzájárulása alapján kezeljük. A hozzájárulás meg nem adása Önre nézve semmilyen 
hátrányt nem jelent. A hozzájárulását bármikor, ingyenesen és feltételek nélkül visszavonhatja egy ’Adatkezelési 
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hozzájárulás visszavonása’ tárgyú e-mail küldésével az info@orbicohungary.com címre. Ilyen esetben a megadott 
adatait töröljük, és a nyereményjátékban való részvételét inaktiváljuk. A hozzájárulás visszavonása nem fogja 
érinteni a visszavonás előtti adatkezelésünk jogszerűségét. 

 

Milyen személyes adataimat és meddig kezelik? 

A nyereményjátékban való részvétel céljából megadott adatait (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, postacím, 
telefonszám), illetve az online regisztrációt követően automatikusan tudomásunkra jutott adatokat (pl. IP cím, 
internetszolgáltató, operációs rendszer) a promóció lezártáig, a nyertesek adatait pedig a nyeremény átvételéig 
kezeljük. 

Tájékoztatjuk, hogy a nyeremények átvétele során a nyeremények átadásakor jogosultak vagyunk ellenőrizni az 
Ön személyazonosságát, így esetenként az Ön személyi igazolványába, vagy személyazonosításra alkalmas más 
fényképes igazolványába jogosultak vagyunk betekinteni. Az ily módon megismert személyes adatokat nem 
rögzítjük, és nem tároljuk, és az ilyen módon történő adatkezelést nyilvántartásainkban nem rögzítjük. 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatkezelési időtartam az alábbiakban felsorolt adatfeldolgozóknak történő 
továbbítás esetén sem haladja meg a jelen pontban foglaltakat. 

 

Ki fogja kezelni az adataimat? 

Az Orbico Hungary Kft.  1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6  Gateway Office Park 3. 3. emelet ; Adószám: 
13014584-2-44; Cégjegyzékszám: 01-09-714677 (továbbiakban: Adatkezelő),  

valamint az alábbi adatfeldolgozók: 

Név és elérhetőség Adatkezelési cél 

Spice Communication Kft. (1022 Budapest Detrekő utca 12.) 

E-mail: pringlesjatek@spicecommunication.hu 

 

nyereményjáték 

lebonyolítása, reklámcélú 

hírlevél küldése és microsite 

fejlesztés 

GLS Hungary 

E-mail: info@gls-hungary.com 

Telefon: +36 29 88 66 70 

nyeremények nyertesek 

(pótnyertesek) részére 

történő kézbesítése 

 



 

 

Milyen jogaim vannak az adatkezeléssel kapcsolatban? 

Ön bármikor tájékoztatást kérhet a pringlesjatek@spicecommunication.hu e-mail címen, kérheti továbbá az 
adatai helyesbítését, továbbítását egy másik adatkezelőhöz, felhasználásának korlátozását és törlését. Panaszával 
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; 
levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: naih.hu), illetve bírósághoz 
fordulhat. További információkért kérjük, hogy forduljon személyesen kollégánkhoz, vagy látogasson el a 
www.orbico.hu oldalunkra! 

 

Egyéb fontos tudnivalók 

• Kérelmek intézése: a fent részletezett jogokkal Ön bármikor élhet, ehhez elegendő egy e-mailt írnia nekünk 
a pringlesjatek@spicecommunication.hu címre. A kérelmeket a beérkezésétől számított 1 hónapon belül 
intézzük; különösen bonyolult, vagy terjedelmes kérelem esetén ez a határidő max. 2 hónappal 
meghosszabbodhat. Fontos tudni, hogy a kérelme teljesítését megelőzően jogosultak vagyunk Önt 
azonosítani azért, hogy megakadályozzuk a jogosulatlan kérelmek teljesítését. Megtagadjuk az intézkedést, 
ha a kérelme egyértelműen megalapozatlan, túlzó vagy visszaélésszerű, illetve ha nem sikerült Önt 
megfelelően beazonosítani. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre 
vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő 
költségtérítést állapít meg. 

• Adatbiztonság: adatait csak saját (vírusvédelemmel, tűzfallal és erős jelszóval) ellátott, biztonsági szolgálat 
által őrzött szervereken, míg a papíralapú iratokat kulccsal zárható, tűzbiztos szekrényekben tároljuk. A 
szervereken rendszeres biztonsági mentéseket végzünk. Az adatokhoz az Adatkezelő szervezetén belül is 
csak az illetékes munkatársak férhetnek hozzá, azokat minden esetben titkosított formában továbbítjuk az 
adatfeldolgozók részére, akikre ugyanúgy vonatkoznak szigorú adatbiztonsági elvárásaink. 

• Az Ön felelőssége: kérjük, hogy a megadott adataiban bekövetkezett változást lehetőleg 3 napon belül 
jelezze felénk azért, hogy adatai naprakészek legyenek az adatbázisainkban.  

o Az adatok helyességét nem ellenőrizzük, ezért kérjük, hogy minden esetben csak és kizárólag a saját 
személyes adatait adja meg. A más nevében megadott személyes adatok kezeléséből eredő 
jogsérelemért vagy kárért nem vállalunk felelősséget. 

o Használjon biztonságos műszaki eszközöket, szoftvereket, hálózati kapcsolatokat és erős jelszavakat, 
hogy illetéktelenek ne élhessenek vissza a személyes adataival. Kérjük, hogy haladéktalanul jelezze 
felénk, ha bármilyen gyanús körülményt észlel a nálunk kezelt adataival kapcsolatban. 

o Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adatvédelmi jogszabályokban foglalt jogainak részletes megismerése 
az Ön érdeke. Mivel a jogszabályok nyilvánosak és bárki számára hozzáférhetőek, javasoljuk és kérjük, 
hogy ismerje meg az adatvédelmi jogszabályok Önre vonatkozó rendelkezéseit (a jogszabály elérhető 
az alábbi kormányzati portálon: https://magyarorszag.hu) 

• Az Adatkezelési szabályzat módosítása: Az Adatkezelési szabályzatot bármikor egyoldalúan módosíthatjuk – 
ilyen esetben erről, a módosítás tényéről és lényegéről, valamint hatályba lépésének időpontjáról Önt 
előzetesen tájékoztatni fogjuk. Az itt nem rendezett kérdésekben az Európai Unió 2016/679. számú 
általános adatvédelmi rendelete (GDPR), valamint a vonatkozó magyar jogszabályok irányadók. Az 
Adatkezelési szabályzatra a magyar jog alkalmazandó. 

 

 

 

 
 
 
 
 
Budapest, 2022. november 14. 
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1.sz. Melléklet – Promócióban résztvevő Aldi üzletek listája: 
 

Irányítószám Város Cím 

8400 Ajka Fő út 31. 

2092 Budakeszi Szőlőskert út 2. 

2040 Budaörs Kandó Kálmán u. 2. 

2500 Esztergom Dobogókői u. 86. 

2483 Gárdony Szabadság út 21. 

2314 Halásztelek Korbuly u. 1. 

9200 Mosonmagyaróvár Királyhidai út 63. 

2081 Piliscsaba Fő út 2. 

8600 Siófok Attila u. 74. 

8000 Székesfehérvár Szent Flórián krt. 11. 

9025 Győr I. Csipkegyári út 11. Duna Center 

9700 Szombathely Szent Gellért u. 49. 

8200 Veszprém Észak-keleti útgyűrű 6. 

9024 Győr III. Malomszéki út 11. Family Center 

7150 Bonyhád Deák Ferenc utca 10/B 

7020 Dunaföldvár  Füzes sor 2-4. 

7700 Mohács Pécsi út 53. 

7632 Pécs Árnyas utca 25. 

7801 Siklós Harkányi út 59. 

2800 Tatabánya Szent Borbála út 35. 

9400 Sopron Győri út 45 

2030 Érd Sulák u. 2. 

8638 Balatonlelle Rákóczi út 309. 

6300 Kalocsa Bátyai út 5/a 

2310 Szigetszentmiklós Csepeli út 26. 

6500 Baja Kaszás u. 2.-Dózsa György út 87. 

9700 Szombathely Demeter u. 2. 

8360 Keszthely Tündérlak út 2. 

8500 Pápa Celli út 71. 

7630 Pécs Zsolnay Vilmos utca 48. 

8200 Veszprém Dornyai Béla u. 5. 

2400 Dunaújváros Kandó Kálmán tér 10. 

2045 Törökbálint Süssen u. 1. 

7030 Paks Vasút u. 4. 

2330 Dunaharaszti Jedlik Ányos u. 1. 

9000 Győr II. Fehérvári út 5/A (Mészáros) 

8900 Zalaegerszeg Balatoni út 13. (Zala Park) 

2000 Szentendre Kalászi út 2/a. 

8230 Balatonfüred Fürdő utca 31. 

8000 Székesfehérvár Jancsár köz 1-3. 



2083 Solymár Terstyánszky Ödön u. 128. 

7633 Pécs Tüzér u. 5/A 

7400 Kaposvár Árpád u. 31. 

2400 Dunaújváros Eszperantó út 4. 

1116 Budapest Sopron út 60. (Hengermalom út) 

1116 Budapest Hunyadi János út 19. Savoya Park 

1118 Budapest Rétköz u.10/b. (volt Nagyszeben tér) 

1039 Budapest Rákóczi út 38. 

1033 Budapest Huszti út 33. 

1225 Budapest Nagytétényi út 145-147. 

1165 Budapest Bökényföldi út 102. 

1133 Budapest Pannónia utca 59-63. 

1152 Budapest Régi Fóti út 64. 

1239 Budapest Haraszti út 32/b 

1106 Budapest Kerepesi út 71. 

1094 Budapest Tűzoltó u. 10-16. 

1186 Budapest Cziffra György utca 7. 

1158 Budapest Késmárk u. 10. 

1171 Budapest Pesti út 237/p 

1194 Budapest Hofherr Albert u. 40/a. 

1204 Budapest Köves út 9. 

1081 Budapest Rákóczi út 65. 

1054 Budapest Báthory u. 8. 

1093 Budapest Vámház körút 1-3. 

1053 Budapest Kossuth Lajos u. 13. 

1191 Budapest Szalay u. 7-17. 

1132 Budapest  Váci út 14. 

1131 Budapest Rokolya u. 1-13. 

1195 Budapest Üllői út 280. 

2600 Vác Gödöllői út 2. 

2151 Fót Fehérkő u. 5. 

3531 Miskolc Kiss Ernő u. 13/A 

2220 Vecsés Wass Albert u. 2. 

5600 Békéscsaba Gyulai út 51/2. 

2370 Dabas Domb út 1. 

6000 Kecskemét Izsáki út 69. 

6400 Kiskunhalas Fűzér u. 1. 

3700 Kazincbarcika Hadak útja 9. 

2011 Budakalász Omszk park 4. 

4000 Debrecen Park Center, Kishatár út 9/A 

6600 Szentes Csongrádi út 65. 

4200 Hajdúszoboszló Kabai útfél 0348/5. 

3525 Miskolc Forrás utca 5. 

6725 Szeged Móravárosi körút 3. 

2120 Dunakeszi Pallag u. 68. 

3000 Hatvan Family Center, Bibó István u. 3. 

5300 Karcag Kisújszállási út 90. 

6800 Hódmezővásárhely Kaszap u. 31. 



5700 Gyula Bicere utca 15/A 

2700 Cegléd Pesti út 93. 

2100 Gödöllő Bossányi Krisztina u. 4 

4030 Debrecen Ozmán utca 1. 

4220 Hajdúböszörmény Külső-szoboszlói u. 2. 

5100 Jászberény Nagykátai u. 

4600 Kisvárda Városmajor u. 53. 

4400 Nyíregyháza Kállói út 16/C 

4400 Nyíregyháza Törzs utca 2. 

4400 Nyíregyháza Pazonyi út 40. 

5000 Szolnok Felső-Szandai rét 9. 

1211 Budapest II. Rákóczi Ferenc út 154-170. 

1211 Budapest Szent Imre tér 6-8. 

8300 Tapolca Veszprémi út 3. 

8000 Székesfehérvár Holland fasor 1. 

1026 Budapest Pasaréti út 98 

9400 Sopron Ágfalvi út 4/a 

8230 Balatonfüred Petőfi Sándor utca 80. 

8622 Szántód Május 1. utca 10. 

1173 Budapest Pesti út 2. 

2200 Monor Ady Endre u. 3. 

4032 Debrecen Ötvenhatosok tere 5/b. 

2144 Kerepes Szabadság útja 1/e 

1139 Budapest Petneházy utca 12. 

4032 Debrecen Vincellér utca 5. 

1048 Budapest Óceánárok u. 3-5. 

6000 Kecskemét Rákóczi út 13/A. 

6724 Szeged Kossuth Lajos sugárút 119. 

6000 Kecskemét Szt. István krt. 30. 

1157 Budapest Erdőkerülő u. 47. 

1145 Budapest Szugló u. 60-62 

2750 Nagykőrös Kossuth Lajos u. 49-51. 

5000 Szolnok Széchenyi István körút 139. 

4026 Debrecen, Plaza Péterfia u. 18. 

1095 Budapest Soroksári út 138-142. 

1204 Budapest Székelyhíd u. 23. 

3980 Sátoraljaújhely Kazinczy Ferenc utca 156. 

2700 Cegléd Mozdony u. 2. 

3600 Ózd Jászi Oszkár utca 4. 

2225 Üllő K-Sped krt. 368/129. 

8800 Nagykanizsa Dózsa György u. 146. 

8220 Balatonalmádi Szabolcs u. 2. 

8060 Mór Akai út 10. 

1222 Budapest Háros u. 11. 

2040 Budaörs, PRAKTIKER Malomkő u. 3. 



9024 Győr Szauter Ferenc u. 3/C 

1116 Budapest Kondorosi út 7. 

1214 Budapest II. Rákóczi Ferenc út 257. 

9400 Sopron Gyár utca 

9600 Sárvár Deák Ferenc utca 14. 

7400 Kaposvár Petőfi utca 56. 

8130 Enying Váci Mihály u. 2754/26 hrsz. 

1016 Budapest Mészáros utca 56/A 

8200 Veszprém Budapest út 20-28. 

7634 Pécs Nyugati-ipari út 1. 

8360 Keszthely Csapás út 7-9. 

2534 Tát Bécsi út 35-36. 

8200 Veszprém Kistó út 2. 

8700 Marcali Noszlopy Gáspár u. 18. 

1085 Budapest Üllői út 14. 

4400 Nyíregyháza Móricz Zsigmond u. 25. 

1089 Budapest Orczy út 46-48. 

2310 Szigetszentmiklós Ifjúság útja 16 

9027 Győr Nagysándor József u. 31 (ETO Park) 

9700 Szombathely Szent Márton u. 57-61. 

8646 Balatonfenyves Vörösmarty utca 10. 

6723 Szeged Makkosházi körút 29. 

1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 12-14. (Lurdy) 

3300 Eger Mátyás király út 138. 

3503 Miskolc Nagyváthy János u. 2. 

6720 Szeged Dugonics tér 8-9. 

2800 Tatabánya Köztársaság útja 1/F 

8000 Székesfehérvár Budai út 173. 

2220 Vecsés Üllői út 829. 

1201 Budapest Kossuth Lajos u. 33. 

 


