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„NEKED MELYIK DOUWE EGBERTS OMNIA A 
NYERŐ?”  

nyereményjáték részvételi-, és játékszabályzata  

 

A Jacobs Douwe Egberts HU Zrt. (továbbiakban: Szervező, Adatkezelő) a 

jelen részvételi- és játékszabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) 
részletezett nyereményjátékot szervez az 1. sz. mellékletében rögzített 

OMNIA termékeinek jelen Szabályzat 1. pontjában rögzített SPAR üzletekben 

való megvásárlásval kapcsolatosan (a továbbiakban együtt: Játék).   A Játék 

lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes 

feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Nest Communications 

Kft. (székhely: 1021 Budapest, Völgy utca 5/A., a továbbiakban: Lebonyolító, 
Adatfeldolgozó) látja el. A Lebonyolító a Szervező megbízása alapján a 

lebonyolítási és adatfeldolgozási feladatok összessége körében teljes körűen 

eljár. 

 

1. Részvételi feltételek 
 

A Játékban kizárólag cselekvőképes, bejelentett állandó magyarországi 

lakcímmel rendelkező, magyar állampolgárságú természetes személyek  

vehetnek részt.  

A Játékban a Szervező és a Lebonyolító dolgozói, valamint a Nyerő 

Időpontokat ismerő személyek, valamint ezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) 

bekezdésének 1. és 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói és 

hozzátartozói nem vehetnek részt. 

A Játékban való részvétel feltétele a regisztráció elvégzése, amelynek során 

a regisztráló személy jelen Szabályzatot is elfogadja. A regisztrációt a 

www.kedvencomniam.hu weboldalon a következő valós adatok megadásával 

lehet teljesíteni: teljes név, életkor, lakcím, telefonszám, e-mail cím, profil 

jelszó, a játékról való információszerzés forrása (továbbiakban: 
Regisztráció, regisztrált személy: Játékos). Egy személy kizárólag egyszer 

jogosult regisztrálni a Játék időtartama alatt.  
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Megfelelő Regisztrációt követően a Játékos jelen Szabályzatban foglaltak 

szerint megnyerheti a Játék napi vagy heti nyereményeit. 

 

2) A Játék időtartama, a Játékban részt vevő eladóhelyek és termékek 
 

2.1) A Játék időtartama: 2021. október. 28. 06.00– 2021. december 1., 
23:59 
 
2.2 A Játékban részt vevő eladóhelyek a SPAR vállalatcsoport alábbi 
üzletei (a továbbiakban: SPAR Üzlet): SPAR, INTERSPAR üzletek, SPAR 

Online shop (https://www.spar.hu/onlineshop/). 
A Játékban nem vesznek rész: a City SPAR, a SPAR Partner, a SPAR 

Market, a SPAR Express és a DESPAR üzletek. 

 
2.3 A Játékban a Jacobs Douwe Egberts HU Zrt. által Magyarországon 

kiskereskedelemben forgalmazott, jelen Szabályzat 1. számú mellékletében 

felsorolt termékek vesznek részt (a továbbiakban: Omnia Termék). 

 

3. A Játékban való részvétel  
 
A promóciós időszak során a Játékosnak minimum 1 db, bármilyen 

kiszerelésű, árú és csomagolású Omnia Terméket kell vásárolnia, bármely 

magyarországi SPAR Üzletben. A Játékosnak a vásárlás során kapott áruházi 

vásárlási bizonylat alján található AP kódot (az „A” betűt valamint az azt 

követő 8 db számot, tehát összesen 9 karaktert), online vásárlás esetében 

pedig a számlaszámot (az AP-kódot tartalmazó vásárlási bizonylat és az 

online vásárlást bizonyító számlasorszám, a továbbiakban együttesen: 

Blokk), a vásárlás dátumát, a vásárolt Omnia termék fajtáját, a vásárlás 

pontos helyét, a mobiltelefonszámát a www.kedvencomniam.hu promóciós 

weboldal megfelelő menüpontjában, az 1. pontban részletezett Regisztráció 

alapján létrehozott profiljába történő belépés után kell feltöltenie.  

 

A Játékban való részvétel további feltétele az is, hogy a Játékos az eredeti 

Blokkot megőrizze és a jelen Szabályban írtak szerint, az erre való felhívást 
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követően 5 napon belül beküldje a Lebonyolítónak, annak telephelyére (Nest 

Communication, 1021 Budapest, Völgy utca 5/a). Csak azok a vásárlást 

igazoló Blokkok érvényesek, amelyeken a Játékban résztvevő termékek – 

márkanevet is tartalmazó - megnevezése is szerepel. 

 

A Játékos kérhet tételes, a saját nevére és címére szóló számlát a vásárlás 

igazolásaként és az így elkészített számla, amennyiben az tartalmazza az 

AP-kódot, a számla kibocsátási dátumát és időpontját, valamint a - 

márkanevet is tartalmazó – termékmegnevezéseket.  

 

Egy darab Omnia Termék (vagy ugyanazon vásárlás alkalmával több Omnia 

Termék) vásárlásának Blokkja egyszer jogosít a Játékban való részvételre.  

Egy Játékos a Játék időtartama alatt korlátlan számú Blokk kódját jogosult 

feltölteni, azonban egy feltöltött Blokk kódjával kizárólag egy alkalommal lehet 

akár napi, akár heti nyereményt nyerni. Amennyiben a Játékos ugyanazon 

Blokk kódját többször tölti fel, úgy a Lebonyolító az első feltöltött kódot 

regisztrálja, a további, ugyanazon Blokk kódját tartalmazó feltöltések esetén a 

játékos hibaüzenetet kap arról, hogy a kód már feltöltésre került és ezen 

feltöltést a Játék során nem veszi figyelembe. 

A Játékos feltöltött kódjait a belépést követően ellenőrizheti. 

 

4. A Napi és Heti Nyeremények kisorsolása 

4.1 Napi nyeremények  
 
4.1.1 A Játék időtartama alatt az alábbi napi nyeremények kerülnek 

kisorsolásra (a továbbiakban: Napi nyeremények):   

• naponta 1 db OMNIA duplafalú üvegpohár (a nyereményjáték során 

összesen 35 db); 

• naponta 1 db LENOVO XT90 bluetooth fülhallgató töltőtokkal (a 

nyereményjáték során összesen 35 db); 
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• naponta 1 db 20 000 Ft értékű SPAR Ajándékkártya (a nyereményjáték 

során összesen 35 db) 

 
 
4.1.2 A Napi Nyeremények nyerteseinek meghatározása az úgynevezett 

„nyerő időpontok” elvét követi. A nyertes mindig az adott nyerő időpontban 

vagy az azt követő legelső időpillanatban kódot feltöltő Játékos (a 
továbbiakban: Napi Nyertes).  

Ha a Napi Nyertessel a kapcsolatfelvétel, illetve részére a Napi Nyeremény 

kézbesítése sikertelen, illetve amennyiben a Napi Nyertes téves, hibás 

adatokat adott meg Regisztrációja során, úgy a Napi Nyertes feltöltését 

követő első kódfeltöltő (továbbiakban: Napi Pótnyertes) válik a Napi 

Nyereményre jogosulttá és ismételten megtörténik a kapcsolatfelvétel és a 

nyeremény kézbesítése. A Napi Pótnyertesek száma maximum 2 fő lehet. 

 

A  Szervező a Napi Nyereményekre vonatkozóan a Játék időtartamán belül 

35 napot határoz meg, majd a Lebonyolító ezekre a napokra 3, azaz három 

nyerő időpontot sorsol ki (összesen 105, azaz százöt nyerő időpont, a 

továbbiakban: Nyerő Időpont). A Nyerő Időpontok a Játék végéig titkosak, 

csak a közjegyző, a Lebonyolító illetékes munkatársa, a Szervező, illetve a 

nyereményjáték weboldalát készítő személy ismeri azokat.  

 

A Nyerő Időpontok sorsolásának helyszíne: 1091 Budapest, Kinizsi utca 21-

25. B lépcsőház 1. em. 4. , Dr. Kliment Attila közjegyző irodája. A sorsolás 

nem nyilvános. 

 

A Nyerő Időpontok naponta az első játéknapon reggel 6 óra (06:00:00), azt 

követő játéknapokon 0:00:00 és 23:59:59 közötti időtartamokra vonatkozóan, 

véletlenszerű eloszlásban kerülnek kisorsolásra. 
A Nyerő Időpontok meghatározása közjegyző jelenlétében a véletlenszerűség 

elvének eleget tevő gépi sorsolással történik. A sorsolásról felvett 

jegyzőkönyvet a Lebonyolító elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy 

annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg. A Nyerő 

Időpontok a Játék végeztével bárki által szabadon megtekinthetőek, előzetes 



5	  
	  

időpont egyeztetés után a Lebonyolító székhelyén, a Játék végétől számított 

30 (harminc) naptári napon belül. 

 

A Blokk kód feltöltési időszakai a következők:  

1. napi feltöltési időszak: 2021. október 28. 06.00:00 – 23.59:59 

2. – 35. napi feltöltési időszak: minden nap 0:00:00 – 23.59:59 

Amennyiben a Játékos érvényes kódot töltött fel, úgy a honlap 

válaszüzenetként azonnal tájékoztatja a Játékost, hogy az alkalmazott kód 

feltöltés eredményeként napi nyereményt nyert-e, vagy sem. A Játékos a 

nyerő kódfeltöltés tényéről a regisztrációjakor megadott email címére küldött 

üzenet útján is értesítést kap.  

Amennyiben a Játékos által feltöltött kód nem nyerő időpontban került 

feltöltésre, tehát nem nyert, erről visszajelzésképpen a honlap „sajnos nem 

nyertél, próbálkozz újra” felirattal tájékoztatja és a Játékost nem illeti meg 

nyeremény. A Játékos a nem nyerő kódfeltöltés tényéről a regisztrációjakor 

megadott email címére küldött üzenet útján is értesítést kap.  

 

4.2. Heti nyeremények 

4.2.1 A Játék időtartama alatt az alábbi heti nyeremények kerülnek 

kisorsolásra (a továbbiakban: Heti Nyeremények):   

 

• hetente 1 db Fuji Instax Mini kamera, fotópapír nélkül (a nyereményjáték 

során összesen 5 db); 

• hetente 1 db LG 32" 32LM631C0ZA FULL HD SMART LED TV (a 

nyereményjáték során összesen 5 db); 

• hetente 1 db Marshall ACTON II bluetooth bluetooth hangszóró (a 

nyereményjáték során összesen 5 db); 

 

4.2.4  A Lebonyolító a Játék időtartamán belül 5 (öt) heti periódust határoz 
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meg, minden periódusban 3, azaz három db heti nyereményt sorsol 

(összesen 15, azaz tizenöt db heti nyereményt). A heti játékperiódusok 

pontos időtartamát az alábbi felsorolás tartalmazza: 

 

 

 

Heti játékperiódusok: 

1. 2021.10.28. – 11.03. 
2. 2021.11.04. – 11.10. 
3. 2021.11.11. – 11.17. 
4. 2021.11.18. – 11.24. 
5. 2021.11.25. – 12.01. 

Minden Játékos, aki fent megjelölt heti játékperiódusok valamelyikén 

érvényes Blokk kódját feltöltötte – amennyiben ezen Blokk kóddal Napi 

Nyereményt nem nyert -, automatikusan részt vesz a Blokk feltöltésekor 

érvényes heti játékperiódusra vonatkozó, heti nyeremény sorsoláson jelen 

pontban leírtak szerint A heti nyereménysorsolásokon Heti Nyereményt nem 

nyert Blokkok a következő, vagy azt követő bármely heti játékperiódusra és 

nyeremény sorsolásokra nem vihetők át. 

A Lebonyolító 5 (öt) előre meghatározott időpontban a Lebonyolító 

telephelyén Heti Nyeremények közül háromszor egyet sorol ki a jelen pontban 

meghatározott heti bontásban, az egyes Heti Nyereményekre vonatkozóan az 

adott sorsoláshoz tartozó feltöltési időszak Játékosainak érvényes Blokk 

kódjait feltöltő Játékosok közül (a továbbiakban: Heti Nyertes).  

 

A heti sorsolásokon a 3 (három) fő Heti Nyertes mellett 3x2 (hat) tartalék 

nyertes (továbbiakban: Heti Pónyertes) is kisorsolásra kerül. A Heti 

Pótnyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válhatnak Heti Nyertessé, 

amennyiben a Heti Nyertes beküldött Blokk kódja, ezáltal a pályázata ezen 

Játékszabályzat rendelkezései alapján érvénytelenné vagy a Játékból 

kizárhatóvá válik.  

 

A heti sorsolások nem nyilvánosak. A sorsolás lebonyolításának menetét a 

Lebonyolító minden esetben jegyzőkönyvben rögzíti a sorsolás során. A 
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sorsolás helyszíne a Lebonyolító telephelye (Nest Communication, 1021 

Budapest Völgy utca 5/a). Minden sorsolás 3 tagú sorsolási bizottság 

jelenlétében történik.    

 

A Heti nyeremények sorsolási időpontjai a következők: 

1. heti sorsolás: 2021.11.04. 14:00:00 órakor, összesen 3 (három) fő Heti 

Nyertes és 3x2 (hat) fő Heti Pótnyertes kerül kisorsolásra, a 2021. október 28. 

06:00:00 óra  – 2021. november 3. 23:59:59 óra közti időszakban legalább 1 

Blokk kódjait feltöltők, valamint bármilyen napi nyereményt addig nem nyertek 

között 

2. heti sorsolás: 2021.11.11. 14:00:00 órakor, összesen 3 (három) fő Heti 

Nyertes  és 3x2 (hat) fő Heti Pótnyertes kerül kisorsolásra, a 2021. november 

4.  00:00:00 óra  – 2021. november 10. 23:59:59 óra közti időszakban 

legalább 1 Blokk kódjait feltöltők, valamint bármilyen napi nyereményt addig 

nem nyertek között.  

3. heti sorsolás: 2021.11.18. 14:00:00 órakor, összesen 3 (három) fő Heti 

Nyertes és 3x2 (hat) fő Heti Pótnyertes kerül kisorsolásra, a 2021. november 

11. 00:00:00 óra  – 2021. november 17. 23:59:59 óra közti időszakban 

legalább 1 Blokk kódjait feltöltők, valamint bármilyen napi nyereményt addig 

nem nyertek között. 

4. heti sorsolás: 2021.11.25. 14:00:00 órakor, összesen 3 (három) fő Heti 

Nyertes és 3x2 (hat) fő Heti Pótnyertes kerül kisorsolásra, a 2021. november 

18. 00:00:00 óra  – 2021. november 24. 23:59:59 óra közti időszakban 

legalább 1 Blokk kódjait feltöltők, valamint bármilyen napi nyereményt addig 

nem nyertek között. 

5. heti sorsolás: 2021.12.02. 14:00:00 órakor, összesen 3 (három) fő Heti 

Nyertes és 3x2 (hat) fő Heti Pótnyertes kerül kisorsolásra, a 2021. november 

25. 00:00:00 óra  – 2021.12.01. 23:59:59 óra közti időszakban legalább 1 

Blokk kódjait feltöltők, valamint bármilyen napi nyereményt addig nem nyertek 

között. 
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5. Nyeremények átadása 
 

Amennyiben a Játékos a Játék során nyer, úgy a Lebonyolító, a Regisztráció 

során rögzített postacímre 90 (kilencven) naptári napon belül megküldi a 

tárgynyereményét postán vagy csomagszállító szolgáltatás útján. 

A Napi és Heti Nyertesekkel a Szervező a Regisztráció során megadott e-mail 

címen vagy telefonon veszi fel a kapcsolatot. Amennyiben a Lebonyolító által 

kezdeményezett kapcsolatfelvételi megkeresésre a Játékos 3 napon belül 

nem reagál, úgy a kapcsolatfelvétel sikertelenné válik, és a Játékosnak 

megítélt nyereményre való jogosultságát a Szervező és a Lebonyolító 

felülbírálhatja és Pótnyertesnek adhatja át. 

A Lebonyolító a sikeres kapcsolatfelvétel és sikeres beazonosítás után a 

nyertes Játékos Regisztrációja során megadott postacímre megkísérli a Napi 

vagy Havi Nyeremény kézbesítését, a játék végétől számított 90 (kilencven) 

naptári napon belül. Amennyiben a kézbesítés sikertelen volt, úgy a 

Regisztráció során megadott telefonszámon 2 (kettő) alkalommal kísérli meg 

a Lebonyolító felvenni a Nyertessel a kapcsolatot, majd további egy 

alkalommal az általa a Regisztrációkor megadott e-mail címen, és informálja a 

Nyertest arról a helyszínről, ahol sikertelen kézbesítést követően a 

nyeremény átvehető.  

A feltöltött kódot tartalmazó Blokkot a Játékosnak a játék végétől számított 90 

(kilencven) naptári napig sértetlen és jól olvasható állapotban kell megőriznie 

és azt a Szervező vagy Lebonyolító ez irányú kérése esetén, az erre történő 

felhívástól számított 5 napon belül bemutatnia. Amennyiben a bekérésnek a 

Játékos nem tud eleget tenni, úgy a Játékosnak megítélt nyereményre való 

jogosultságát a Szervező és a Lebonyolító felülbírálhatja és Pótnyertesnek 

adhatja át. Amennyiben a Nyertes nem tudja/akarja átvenni a nyereményét, 

automatikusan a Pótnyertes(ek) lépnek a helyébe. A Nyertes személyét 

igazoló dokumentumot (személyi igazolvány vagy útlevél) a Szervező és a 

Lebonyolító ellenőrizheti. 
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A nyeremények után fizetendő adó és járulékok a Szervezőt terhelik. 

A nyeremények készpénzre nem válthatók és át nem ruházhatók. 

A sorsoláson minden, a promóciós időszakban regisztrációt követően, 

valamennyi valós adattal feltöltött, játékban résztvevő kód részt vesz. A 

Játékos, a Regisztráció során elfogadja a Játékszabályzatot és az 

Adatkezelési Nyilatkozatot. A Lebonyolító a Napi Nyertesek névsorát 

közzéteszi a www.kedvencomniam.hu weboldalon. A Lebonyolító, a Heti 

nyertesek névsorát közzéteszi a www.kedvencomniam.hu weboldalon.  

 

A Lebonyolító az info@kedvencomniam email címen ad felvilágosítást a 

Játékot érintő, promóciós kérdéssel kapcsolatban. A nyilvánosságra hozatal 

során a nyertes Játékos(ok) teljes neve a település megjelölésével jelenik 

meg. A Nyertesek a nyeremények átvételére, a sorsolást követő 90 napon 

belül jogosult(ak). Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Játékos(ok) a 

nyereményüket az erre nyitva álló határidőn belül nem vennék át, úgy annak 

bruttó, forgalmi értékét a Szervező a vonatkozó szabályok szerint 

játékadóként fizeti be a központi költségvetésbe. A nyeremények adóvonzatát 

a Szervező vállalja. 

 

6. Felelősségvállalás  
 

A Szervező és a Lebonyolító kizárja a felelősségét a bármely hálózat, 

számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása 

következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Blokk kód feltöltésekért. A 

Blokk kód feltöltésének, elküldésének igazolását (például, de nem 

kizárólagosan: screenshotok útján) a Szervező és a Lebonyolító nem fogadja 

el a megérkezés bizonyítékaként. 

 
A Szervezőt és a Lebonyolítót a Játékosok téves adatszolgáltatásáért, a 

pályázatok hiányosságáért/hibáiért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem 

megfelelő kódfeltöltés) semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező a 

nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét 



10	  
	  

jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával/ 

szolgáltatójával szemben érvényesítheti. 

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.kedvencomniam.hu 

weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. 

Amennyiben a weboldalt, illetve a szervert ért támadás folytán a játékosok 

téves rendszerüzeneteket kapnak, nyereményeiket, ajándékaikat, illetve a 

fődíjat a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a 

Szervező és a Lebonyolító a felelősségét kizárja. A Szervező és a 

Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívül álló okokból történő 

meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan 

használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges 

intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve 

megszüntesse. 

Ha a Játékos adat-, illetve kódfeltöltés vagy regisztráció közben bezárja a 

böngésző ablakot vagy ha a kapcsolat bármely okból megszakad a kiszolgáló 

webhellyel, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező és a 

Lebonyolító a felelősségét kizárja. 

A Játékos tudomásul veszi, hogy a játék technikai infrastruktúrájának 

tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási 

sebessége a kiszolgáló technológiai függvénye és ezáltal ezeket 

kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a szervezőn kívül álló tényező, mint pl. 

(de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek 

teljesítménye, a hálózati terheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, 

valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a 

Lebonyolító az e pontban meghatározott körülményekből fakadó felelősségét 

kizárja. 

7. Kizárás, reklamáció 
 

A jelen játékszabályzat szabályainak megsértése, illetve csalás a Játékos 

Játékból való kizárását vonhatja maga után, és a Szervező fenntartja 

magának a jogsértővel szembeni bírósági eljárás kezdeményezésének jogát. 

Amennyiben a promóció során jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja 
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merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a 

jogot, hogy a promóciót szüneteltesse, vagy törölje. 

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely 

Játékos részéről bármilyen manipulációt, tömegesen generált e-mail címek 

létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen 

vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja merül 

fel, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból. 

 

A játékkal kapcsolatos valamennyi reklamációt írásban kell eljuttatni a 

Lebonyolító székhelyének címére (Nest Communications,1021 Budapest, 

Völgy u. 5/a), vagy az info@kedvencomniam.hu email címre. Reklamáció a 

Játék lezárását követő 30 napon túl nem nyújtható be.  

A Játékról információk találhatóak a boltokban elhelyezett reklámanyagokon, 

online hirdetésekben és a www.kedvencomniam.hu weboldalon A részletes 

szabályzat a Játék ideje alatt a www.kedvencomniam.hu címen érhető el. 

 

 

8. Vegyes rendelkezések  
A jelen Játékra és a Szabályzatra kizárólag a magyar jog irányadó. A 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot, annak minden részletére 

kiterjedően, indokolt esetben bármikor megváltoztathassa. 

 

Jacobs Douwe Egberts HU Zrt. 
Szervező 
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1. Sz. melléklet 

 
 

A Játékban résztvevő termékek 
 

	  
EAN	  kód	   Termék	  megnevezés	   	  Megjegyzés  

Őrölt-‐pörkölt	  kávé	   	  	  
5	  997	  100	  012	  123	   D·∙E	  Omnia	  Classic	  250g	  őrölt	  kávé	   	  	  
5	  997	  100	  070	  192	   D·∙E	  Omnia	  Classic	  500g	  őrölt	  kávé	   	  	  
5	  997	  100	  070	  208	   D·∙E	  Omnia	  Classic	  1000g	  őrölt	  kávé	   	  	  
5	  997	  100	  004	  852	   D·∙E	  Omnia	  Silk	  250g	  őrölt	  kávé	   	  	  
5	  997	  100	  070	  291	   D·∙E	  Omnia	  Silk	  1000g	  őrölt	  kávé	   kifutó termék 
5	  997	  100	  009	  666	   D·∙E	  Omnia	  Evening	  250g	  őrölt	  kávé	   	  	  
5	  997	  100	  091	  586	   D·∙E	  Omnia	  Gold	  250g	  őrölt	  kávé	   	  	  
8	  711	  000	  852	  668	   D·∙E	  Omnia	  Barista	  Editions	  Arabica	  225g	  őrölt	  kávé	   	  	  

8	  711	  000	  852	  699	   D·∙E	  Omnia	  Barista	  Editions	  Cremoso	  Intenso	  225g	  
őrölt	  kávé	   	  	  

8	  711	  000	  870	  457	   Omnia	  Moments	  250g	  őrölt	  kávé	   	  	  
8	  711	  000	  493	  298	   D·∙E	  OMNIA	  SILVER	  2X250G	  Classic	  +	  2	  db	  3in1	  csomag	    

8	  711	  000	  493	  342	   D·∙E	  OMNIA	  RUBY	  250G	  Classic	  +	  225g	  Barista	  
Cremoso	  +	  2	  db	  3in1	  csomag	    

8	  711	  000	  493	  373	   D·∙E	  OMNIA	  GREEN	  250G	  Classic	  +	  250g	  Moments	  +	  4	  
db	  3in1	  csomag	    

8	  711	  000	  856	  949	   D·∙E	  Omnia	  Blonde	  225g	  őrölt	  kávé	   kifutó termék 
5	  997	  100	  091	  654	   D·∙E	  Omnia	  Barista	  225g	  őrölt	  kávé	   kifutó termék 
5	  997	  100	  071	  250	   D·∙E	  Omnia	  Espresso	  250g	  őrölt	  kávé	   kifutó termék 

8	  711	  000	  873	  878	   D·∙E	  OMNIA	  BLACK	  250G	  Classic	  +	  225G	  Barista	  
Editions	  +	  fémdoboz	  csomag	   kifutó termék 

8	  711	  000	  873	  908	   D·∙E	  OMNIA	  GOLD	  250G	  Classic	  +	  250G	  Gold	  +	  
fémdoboz	  csomag	   kifutó termék 

8	  711	  000	  873	  939	   D·∙E	  OMNIA	  SILVER	  2X250G	  Classic	  +	  fémdoboz	  
csomag	   kifutó termék 

8	  711	  000	  873	  601	   D·∙E	  Omnia	  Classic	  2x250g	  őrölt	  kávé	  DUOPACK	   kifutó termék 
8	  711	  000	  873	  632	   D·∙E	  Omnia	  Silk	  2x250g	  őrölt	  kávé	  DUOPACK	   kifutó termék 

Szemes	  kávé	   	  	  
5	  997	  100	  070	  031	   D·∙E	  Omnia	  Classic	  200g	  szemes	   kifutó termék  
8	  711	  000	  844	  298	   D·∙E	  Omnia	  Classic	  500g	  szemes	   kifutó termék 
5	  997	  100	  070	  062	   D·∙E	  Omnia	  Classic	  1000g	  szemes	   	  	  
8	  711	  000	  845	  721	   D·∙E	  Omnia	  Silk	  425g	  szemes	   kifutó termék 
5	  997	  100	  070	  093	   D·∙E	  Omnia	  Silk	  1000g	  szemes	   	  	  
5	  997	  100	  071	  229	   D·∙E	  Omnia	  Espresso	  1000g	  szemes	   	  	  
5	  997	  100	  091	  531	   D·∙E	  Omnia	  Crema	  Gold	  1000g	  szemes	   	  	  
8	  711	  000	  449	  608	   D·∙E	  Omnia	  Bar.Cremoso	  900g	  szemes	   	  	  
8	  711	  000	  449	  639	   D·∙E	  Omnia	  Bar.Esp.Mezzo	  900g	  szemes	   	  	  
8	  711	  000	  870	  402	   D·∙E	  Omnia	  Bar.Cortado	  900g	  szemes	   	  	  
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8	  711	  000	  432	  525	   D·∙E	  Omnia	  Barista	  Editions	  Espr.	  Mezzo	  450g	  szemes	   kifutó termék 
8	  711	  000	  432	  464	   D·∙E	  Omnia	  Barista	  Editions	  Brasil	  450g	  szemes	   kifutó termék 
8	  711	  000	  432	  495	   D·∙E	  Omnia	  Barista	  Editions	  Cremoso	  450g	  szemes	   kifutó	  termék	  

Instant	  kávéspecialitás	   	  	  
8	  711	  000	  456	  880	   Omnia	  3in1	  Classic	  10x17.5g	   	  	  
8	  711	  000	  456	  828	   Omnia	  3in1	  Classic	  20x17.5g	   	  	  
8	  711	  000	  456	  859	   Omnia	  3in1	  Café	  au	  lait	  10x12.5g	   	  	  
8	  711	  000	  456	  798	   Omnia	  3in1	  Café	  au	  lait	  20x12.5g	   	  	  

Kapszulás	  kávé	   	  	  
8	  711	  000	  479	  148	   DE	  Omnia	  Espr.Crema	  NCC	  kapszula	  10db	   	  	  
8	  711	  000	  479	  179	   DE	  Omnia	  Espr.Guate.	  NCC	  kapszula	  10db	   	  	  
8	  711	  000	  479	  209	   DE	  Omnia	  Espr.Rist.	  NCC	  kapszula	  10db	   	  	  
8	  711	  000	  479	  278	   DE	  Omnia	  Espr.Clas.	  NCC	  kapszula	  10db	   	  	  
8	  711	  000	  481	  004	   DE	  Omnia	  Espr.Rist.	  NCC	  kapszula	  20db	   	  	  
8	  711	  000	  479	  308	   DE	  Omnia	  Espr.Clas.	  NCC	  kapszula	  20db	   	  	  
8	  711	  000	  479	  339	   DE	  Omnia	  Espr.Guate.	  NCC	  kapszula	  20db	   	  	  

	  


