Nyereményjáték Szabályzata
„AAA AUTO Pécs novemberi akció”

1. Bevezető rendelkezések
1.1.
1.2.
1.3.

2.1.
2.2.

Az AUTOCENTRUM AAA AUTO Kft. (a továbbiakban: „Szervező“) „AAA AUTO Pécs novemberi
akció” néven marketing játékot szervez (a továbbiakban: "Játék").
Az alább ismertetett Játék szabályzata a meghirdetett Játék feltételeit szabályozó egyetlen
dokumentum (a továbbiakban: „Szabályzat“).
A Játék Szabályzata kizárólag a Szervező pécsi (7632 Pécs, Megyeri út 76.) telephelyén
érvényes.
2. A Játék szervezője
A Játék szervezője: AUTOCENTRUM AAA AUTO Kft.
A Szervező adatai: székhely: 2151 Fót, Fehérkő utca 1., cégjegyzékszám: Cg. 13-09-109247,
adószám: 13786708-2-13, képviseli: Martin Blaha ügyvezető és Karolina Topolová cégvezető
(a továbbiakban: "AAA AUTO" vagy "Szervező").
3. A Játék résztvevői

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

A Játékban automatikusan résztvevővé válik minden olyan, 18. életévét betöltött
cselekvőképes személy, aki teljesíti a Szabályzatban feltüntetett valamennyi követelményt (a
továbbiakban: "Résztvevő"). A Játékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus
elfogadását jelenti.
A Játékban való részvételből ki van zárva minden a Szervezővel munka-, megbízási vagy
egyéb hasonló jogviszonyban álló személy, valamint a Szervező munkatársainak közeli
hozzátartozói.
A Játékból kizárásra kerülnek az annak feltételeit nem teljesítő Résztvevők. A Játékból
kizárásra kerülnek a törvényt vagy a jó erkölcsöt megsértő résztvevők is (pl. a Szervezőnek
valótlan információt szolgáltat stb.). Amennyiben kiderül, hogy a fentiek ellenére ilyen
Résztvevő lett a Játék nyertese, úgy nem jogosult a kedvezményre.
A Játékban való érvényes részvétel feltétele, hogy a Résztvevő teljesítse a részvételhez a
Szabályzat értelmében szükséges valamennyi feltételt.
A Résztvevővel kapcsolatos tisztességtelen eljárás gyanúja esetén a Játék Szervezője jogosult
a Résztvevőt kizárni a Játékból.
4. A Játék időpontja

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

A Játék 2016. november 16. 9:00-tól 2016. november 27. 21:00-ig tart.
A Játék során a nyertes kisorsolására 2016. november 30. napján 12:00 órakor kerül sor.
A nyertes értesítésére 2016. december 4. napjáig sor kerül. A nyertes értesítése
emailben/telefonon történik.
A sorsoláson valamennyi Résztvevő részt vesz, aki a részvételi feltéteket teljesíti.
5. A Játékban való részvétel szabályai

5.1.

A Játékban kizárólag az a Résztvevő vehet részt érvényesen, aki az Játék megrendezésének
időpontjában teljesíti az alábbi feltételeket:
 aki megfelel a mindenkori törvényi feltételeknek; és



5.2.

a Szervező pécsi telephelyén a Szervezővel hatályos és érvényes adásvételi
szerződést vagy a Szervező finanszírozó partnereivel hatályos és érvényes
lízingszerződést köt 2016. november 16. napja és 2016. november 27. napja között a
Szervező által értékesített gépjárműre vonatkozóan; és
 a gépjárműre megkötött adásvételi szerződés vagy lízingszerződés a sorsolás
időpontjában érvényes és hatályos.
A Játékban való részvétel a fenti feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a
Szervezőnek nem áll módjában elfogadni és a Résztvevő nem vehet részt a sorsoláson.
6. Nyeremény

6.1.

6.2.
6.3.
6.4.

6.5.
6.6.

A Játék fődíja: 1 db az IBUSZ Utazási Irodák Idegenforgalmi és Kereskedelmi Kft. által
kibocsátott utazási utalvány 500.000,- Ft értékben. Az ajándékutalvány átadására legkésőbb
2017. január 30. napjáig kerül sor. Az ajándékutalványok 2017. május 31. napjáig
használhatók fel a IBUSZ Utazási Irodák Idegenforgalmi és Kereskedelmi Kft. által szervezett
belföldi, illetve külföldi utazásokra. Felhasználás alatt az utazás befoglalását kell érteni. Az
ajándékutalvány kizárólag az IBUSZ Utazási Irodák Kft. Pécs Árkád irodájában (7622 Pécs ,
Bajcsy-Zsilinszky u. 11/1.) váltható be. A nyertes Résztvevő az ajándékutalványt több, eltérő
értékű utazásra is felhasználhatja legkésőbb 2017. május 31. napjáig. Amennyiben a nyertes
Résztvevő magasabb értékű utazást választ, mint az ajándékutalvány értéke, a különbözetet
a nyertes Résztvevő köteles az IBUSZ Utazási Irodák Kft. részére megfizetni. A nyertes
Résztvevőnek ugyanakkor lehetősége van 2017. május 31. napjáig az ajándékutalvány értékét
el nem érő (kisebb értékű) utazást/utazásokat is befoglalni. Amennyiben ezen foglalások
kapcsán bármely út vonatkozásában a rendelkezésre álló ajándékutalvány-keret már nem éri
el a kiválasztott utazás értékét, a különbözetet a nyertes Résztvevő köteles az IBUSZ Utazási
Irodák Kft. részére megfizetni. Az IBUSZ Utazási Irodák Kft. a határidőig fel nem használt
utalvány értékét nem téríti vissza a nyertes Résztvevőnek. Sem a Szervező, sem pedig az
IBUSZ Utazási Irodák Kft. nem felel az átadott ajándékutalványok elvesztésével,
megsemmisülésével, eltulajdonításával, illetéktelen személyek által történő felhasználásával
keletkezett kárért. Az IBUSZ Utazási Irodák Kft. az utazási szolgáltatást igénybevevő nyertes
Résztvevővel utazási szerződést köt. Amennyiben a nyertes Résztvevő a már általa lefoglalt
utazást lemondja, az utazási szerződésben megjelölt bánatpénzt meg kell fizetnie az IBUSZ
Utazási Irodák Kft. részére.
A Játék egyéb nyereményei: 10 db Samsung J3 típusú okostelefon.
A nyeremény nem ruházható át és készpénzre nem váltható.
A Játék nyertes Résztvevői a nyereményeket előzetes egyeztetést követően a Szervező pécsi
telephelyén személyesen, személyük fényképes igazolvánnyal történő azonosítását követően
jogosultak átvenni. A Szervező a nyereményeket nem postázza.
Amennyiben a nyertes Résztvevő az emailben/telefonon történt értesítését követő 30 napon
belül nyereményét nem veszi át, úgy a nyereményre való jogosultságát véglegesen elveszti.
A nyereményt a nyertes Résztvevő helyett teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt
meghatalmazással meghatalmazottja is jogosult átvenni. Ebben az esetben a meghatalmazást
a Szervező részére át kell adni.
7. Sorsolás és a nyertesek értesítése

7.1.
7.2.

7.3.

A sorsolás során elsőként a fődíj kisorsolása történik, majd ezt követően kerül sor az egyéb
nyeremények kisorsolására.
A sorsolás egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik,
mely az eseményt dokumentálja. Ezen dokumentáció kerül a Szervező 3 munkavállalójából
álló sorsolási bizottság által hitelesítésre.
A sorsolás alkalmával pótnyertes nem kerül kisorsolásra.

7.4.

Elveszti a sorsoláson való résztvételi jogosultságát az a Résztvevő, aki a Szervezővel kötött
adásvételi szerződést, illetve a Szervező partnereivel kötött lízingszerződést a sorsolás előtt
felmondja, megszünteti vagy attól eláll. Szintén elveszti a nyereményre való jogosultságát az
a Résztvevő, amennyiben a sorsolás előtt adatkezelési hozzájárulását visszavonja.
8. Személyi adatok, szerzői jogi művek

8.1.

A Játékban való részvétellel, valamint a Szervezőnél történt regisztrálással minden Résztvevő
feljogosítja a Szervezőt, hogy a megadott személyi adatokat manuálisan és számítástechnika
segítségével is, marketing tevékenység céljából – az adatvédelmi törvénnyel összhangban –
üzleti ajánlatok küldése céljából rögzítse, feldolgozza. A személyi adatok feldolgozására,
valamint az üzleti és marketing ajánlatok megküldésére vonatkozó jóváhagyás érvényessége
a Játék lejártától számított 5 év. A személyi adatok szolgáltatása önkéntes.
A személyi adatok feldolgozására, valamint az üzleti és marketing ajánlatok megküldésére
vonatkozó jóváhagyás írásban, a hatályban lévő jogszabályok által megállapított feltételek
mellett vonható vissza. A jóváhagyás visszavonása a Szervező részére történő kézbesítés
pillanatától hatályos és a következménye a Résztvevő további részvételének kizárása a
Játékból, beleértve a nyereményre vonatkozó jogosultság elveszítését is, amennyiben a
jóváhagyás visszavonására még annak átvétele előtt kerülne sor. A Résztvevő ugyanakkor a
személyi adatok védelméről szóló törvény értelmében jogosult az őt érintő adatokhoz
hozzáférni, azokat kijavítani, blokkolni, vagy a kiegészítésüket, esetleg megsemmisítésüket
kérni az info@aaaauto.hu email címre írt elektronikus levél, a Szervező székhelyére (2151
Fót, Fehérkő utca 1.) írott levél formájában, illetve telefonon a 06 1 810 0000 telefonszámon.
A Játékban való részvétellel, valamint a Szervezőnél történt regisztrálással minden Résztvevő
feljogosítja a Szervezőt, hogy a Játékban való részvétel esetén az utó- és vezetéknevét,
fényképeit és szóbeli megnyilvánulásait a Szervező reklámcélokra felhasználja, így a Szervező
ingyenesen használhat fel minden olyan szóbeli megnyilvánulást, audio- és videofelvételt,
fényképet (a továbbiakban együttesen: „felvétel“), amelyre a Játék megrendezésével és
kiértékelésével, valamint a díj átadásával kapcsolatosan tett szert, esetleg a felhasználásukkal
megbízhat harmadik személyt is, bármilyen médiában (sajtó, rádió és tévéközvetítés, internet
stb.), reklámfelvételek terjesztése, nagy- és kisméretű reklámhordozók stb. formájában,
mégpedig az Játék befejezésének időpontjától számított 5 évig, és a jelen engedély mindazon
harmadik személyekre is vonatkozik, akik részére a Szervező a felvételt rendelkezésre
bocsátotta.
A Játék nyertes Résztvevője hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező honlapján a nevét, mint
nyertes játékost közzétegye.

8.2.

8.3.

8.4.

9. A Játék Szabályzatának módosítása és a Játék vége
9.1.

A Szervező jogosult bármikor befejezni, meghosszabbítani, lerövidíteni, felfüggeszteni azt,
vagy módosítani a Játékot.
A Játék megszüntetéséről, meghosszabbításáról, lerövidítéséről vagy felfüggesztéséről, illetve
a Szabályzat módosításáról a Szervező a www.aaaauto.hu internetes oldalon tájékoztatja a
Résztvevőket.

9.2.

10. Felelősségi szabályok
10.1.

A Résztvevők által tévesen szolgáltatott adatokért, illetve az általuk megadott postafiók
levélfogadásra képtelen állapotáért, illetve az általuk megadott telefonszám
elérhetetlenségéért a Résztvevők maguk viselik a felelősséget. A Résztvevők által megadott
adatok helyességét a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, az ezzel kapcsolatos
felelősség minden esetben a Résztvevőket terheli.

10.2.

10.3.

10.4.

A Szervező a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve
ha a felelősség kizárását a vonatkozó jogszabályi előírások rendekezései kifejezetten tiltják. A
nyertes Résztvevő a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit a
nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.
A Szervező kizárja a felelősségét bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való
résztvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék
során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért,
veszteségekért. A Résztvevők a Játékban való résztvétellel kifejezetten lemondanak a Játék
bonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos igényük
érvényesítéséről a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szemben.
A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibátlan működéséért, teljesítéséért,
adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal.

11. Záró rendelkezések
12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.
12.6.

12.7.

A hatályos Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: "Polgári Törvénykönyv") értelmében a
nyeremény nem ruházható át harmadik személyre. A nyeremény nem vehető igénybe
alternatív módon.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a meghirdetett nyereményt más, hasonló típusú
és értékű nyereménnyel helyettesítse. A Szervező felelősségét a nyeremények esetleges hibái
esetén a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései szabályozzák.
A Szabályzat harmadik személyekkel szemben a Játék nyilvános meghirdetésének napjával
lép hatályba. A Játék Szabályzatának esetleges különböző szövegezései esetén a
www.aaaauto.hu internetes oldalon közzétett utolsó szövegezés tekintendő érvényesnek és
kötelező érvényűnek.
A Játékban Résztvevők a Szabályzatot önmagukra nézve kötelező érvényűnek tekintik. A
Szabályzat egyes rendelkezései és a Játékot reklámozó promóciós anyagok közötti
értelmezési különbség esetén irányadónak a jelen Szabályzat érintett rendelkezései
tekintendők.
Bármilyen, a jelen Játékból következő, vagy azzal kapcsolatosan felmerülő vita a Játék
Szervezőjének határozatával kerül eldöntésre.
Mindenkinek joga van betekinteni a jelen Szabályzatba, és fénymásolatot kérni róla. A
Szabályzat a Játék Szervezőjének székhelyén, valamint a www.aaaauto.hu internetes
honlapon áll rendelkezésre.
Amennyiben a Játékkal kapcsolatos kérdése van, azt az info@aaaauto.hu emailcímen teheti
fel a Szervezőnek.

Fót, 2016. november 15.
Autocentrum AAA AUTO Kft.
adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-108237/2016

