
UJDONSAG
EXTRA CRISPY
EMMENTAL STICKS

VASAROLJON AKCIOS MCCAIN TERMEKEKET

ebből legalább 4 karton McCain 
Extra Crispy Emmental Sticks

OLAJSUTO 4 l

ebből legalább 2 karton 
McCain Extra Crispy 
Emmental Sticks

SERPENYO 28 cm

UJDONSAG

10 KARTONÉRT 6 KARTONÉRT

MINI ONION RINGS

ES SZEREZZE MEG AJANDEKAINKAT

AKCIÓ

 A részleteket az akció szabályzata 
tartalmazza

Akciós termékek:
 McCain Pickers snackek: 
sajtos, zöldséges, húsos

Az akció időtartama:
 2022. 12. 01. – 2023. 04. 30. vagy 
az akciós termékek vagy az ajándékok 
készletének erejéig

INGYEN INGYEN
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1 Vásároljon McCain akciós termékeket, és vágja ki a kartonokon található 
QR-kódokat (az összes Pickers snack: sajtos, zöldséges, húsos). 
Az akciós termékek részletes listáját az akció szabályzatában találja.

2. A QR-kódok ajándékra való beváltásának szabályai: 
- Olajsütő 4 l = 10 db QR-kód, ebből 4 db Extra Crispy Emmental Sticks QR-kódja  
- Serpenyő 28 l = 6 db QR-kód, ebből 2 db Extra Crispy Emmental Sticks QR-kódja

3. A kitöltött részvételi lapot és a megfelelő számú QR-kódot a következő címre 
kell elküldeni: McCain Promóció, 1380 Budapest, Pf. 1202/206.

4. Az akció kizárólag üzleti tevékenységet folytató vállalkozások számára szól.

5. Minden résztvevő legfeljebb 2 alkalommal vehet részt a kampányban, 
és legfeljebb 1 db olajsütőt és 1 db serpenyőt vehet át.

6. Ha a résztvevő egy vállalkozási engedély keretében több vendéglátó egységet 
működtet, az egységek külön-külön is részt vehetnek a promóciós kampányban. 
A kétségek elkerülése érdekében: 1 vendéglátó egység = 1 résztvevő.

7. Ajándékok száma: 60 db olajsütő és 90 db serpenyő. Az ajándékok 
készletének kimerítésével a promóció automatikusan véget ér.

8. Az akció időtartama: 2022. 12. 01. – 2023. 04. 30. vagy az akciós termékek 
vagy ajándékok készletének erejéig.

9. A részleteket a szabályzat tartalmazza.

10. A szabályzat és a részvételi lap elérhetők 
a www.mccain-foodservice.hu oldalon. 

E-mail-cím Telefonszám

Irányítószám Település

Társaság/telephely
neve

Utca Házszám Lakásszám

KÉZBESÍTÉSI CÍM

A részvételi lapot és a QR-kódokat a következő címre kell elküldeni:
McCain Promóció, 1380 Budapest, Pf. 1202/206, levelére írja rá a következőt: McCain promóciós kampány.

serpenyő 28 cm olajsütő 4 l

A következő ajándékot választom (jelölje x-szel):

Telephely
neve

A PROMÓCIÓS KAMPÁNY RÉSZTVEVŐJÉNEK ADATAI

Utónév Családi név

Társaság 
neve Adószám

Dátum A promócióban részt vevő személy vagy a képviseletére jogosult személy aláírása

Kijelentem, hogy részt veszek a McCain Poland sp. z o.o. társaság által szervezett McCain Snackek 
promóciós kampányban.
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* A részvételi lap kitöltésével kijelentem, hogy megismertem a „McCain Snackek” promóciós 
kampány szabályzatát és mellékleteit, és vállalom ezek betartását, egyúttal hozzájárulok ahhoz, 
hogy a McCain Poland sp. z o. o. Chociwel társaság az adatvédelmi záradéknak megfelelően 
kezelje a személyes adataimat.

* Vállalkozóként vendéglátó egységet üzemeltetek.

* Kijelentem, hogy nem üzemeltetek étteremhálózatot, és nem működtetek 10-nél több egységet.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a promóciós kampánnyal és az ajándékok kézbesítésével kapcsolatos 
tájékoztatást e-mailben küldjék meg.

Hozzájárulok ahhoz, hogy ajánlatokkal, szolgáltatásokkal, akciókkal vagy újdonságokkal 
kapcsolatos üzleti információkat (hírleveleket) küldjenek az e-mail-címemre, a McCain társaság 
adatvédelmi szabályzatának megfelelően (https://www.mccain.com/privacy/sk). Tudatában 
vagyok annak, hogy jelen hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom.

AKCIO
MCCAIN SNACKEK

RÉSZVÉTELI LAP

Vásároljon akciós 
McCain termékeket

Vágja ki az akciós 
termékek kartonján 
található QR-kódokat

Töltse ki a részvételi lapot, 
és válassza ki az ajándékot

Küldje el a részvételi 
lapot, és várja meg 
a küldeményt

Nyugat-Magyarország: +36-20/581-0393
Kelet-Magyarország: +36-20/922-1237

FOODSERVICE KÉPVISELŐINK:
Forgalmazó/értékesítési képviselő

www.mccain-foodservice.huMcCain Foodservice Hungary

HOGYAN SZEREZHETI MEG AZ AJÁNDÉKOT?
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