
PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT  

a P Automobil Import Kft. „Álomutazó” elnevezésű nyereményjátékához 

 

A szabályzat hatálya  

A jelen promóciós szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) a P. Automobil Import Kft (székhely: 1194 

Budapest, André Citroen u. 1.; cégjegyzékszám: 01-09-263904) mint a promóció szervezője (a 

továbbiakban: Szervező) adta ki az „Álomutazó” című nyereményjátékra (továbbiakban: Játék) 

vonatkozóan.  

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező 

jelen Szabályzat 1. sz. mellékletében felsorolt márkakereskedései (a továbbiakban: Szervező vagy 

„Márkakereskedés”) látják el. 

A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték 

szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.  

Jelen Szabályzat hatálya a Szervező által meghirdetett Játékra terjed ki, valamint azokra a résztvevőkre 

(a továbbiakban: Játékos), akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelnek, a Játékra jelen 

Szabályzatnak megfelelően jelentkeznek, és mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban 

igényérvényesítéssel vagy kifogással lépne fel.  

A Játékos a Játékra történő jelentkezéssel, regisztrációval maradéktalanul elfogadja a jelen Szabályzat 

feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. Amennyiben a Játékos a Szabályzatot – annak 

bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, és ennek 

tényét írásban jelzi a Szervezőnek, a Játékból kizárásra kerül, és abban tovább nem vehet részt. 

A Játékos tudomásul veszi, hogy regisztráció előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a 

Szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök 

szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Játékos a jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel nem 

ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a 

Szervező jogosult az ilyen Játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni.  

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő regisztráció során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.  

 

A Játékban részt vevő személyek  

A Játékban azok a Magyarországon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, valamint 

a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét 

betöltött, a kizárás alá eső személyek körébe nem tartozó, cselekvőképes természetes személyek 

vehetnek részt, akik  

- a Játékra a Játékban résztvevő Márkakereskedésekben személyes adataik (név, e-mail cím, 

lakcím, születési idő) megadásával érvényesen regisztrálnak; 

- érvényes B kategóriás jogosítvánnyal rendelkeznek; 

- 2017. november 2. 10 óra és 2017. december 9. 12 óra között, illetve a Peugeot 

Márkakereskedés hivatalos nyitvatartási idejében, a Márkakereskedések valamelyikében 

Peugeot 2008, 3008 vagy 5008 tesztvezetésen vettek részt. 

Akkor tekinthető érvényesnek a regisztráció, ha a Játékos a személyes adatait a regisztráció során 

megadja és a jelen Szabályzat jelen Szabályzatban meghatározott adatkezelésekhez kifejezetten 

hozzájárul. 

Egy játékos csak egy Peugeot márkakereskedésben vehet részt a játékban. 

Nem vehetnek részt a Játékban  



- a Szervezőnél munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló 

személyek, a Szervező, illetve ezen (jogi) személyek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, 

felügyelőbizottsági tagjai, megbízottjai és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. 

pontja szerinti közeli hozzátartozói; 

- a Lebonyolítók és egyéb, a lebonyolításban közvetve, vagy közvetlenül közreműködő 

társaságok, jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szerveztek tulajdonosai, 

vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok Ptk. 

8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói. 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék bármely szakaszában a Játékból kizárja azt a Játékost, vagy 

a Játékos győzelme esetén a Nyeremény átadását megtagadja annak a Játékosnak, továbbá jogi 

felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal 

a Játékossal szemben, aki:  

a) más Játékos vagy személy regisztrációs adataival visszaél;  

b) a Játék tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti.  

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint bírálja el. 

 

A Játék időtartama, lebonyolításának folyamata, jelentkezés és részvétel a Játékban  

A Szervező a hiányosan, tévesen megadott adatok esetén a Játékban való részvételt nem fogadja el. 

A Játékra azon személyek jelentkezhetnek, akik a Játékban résztvevő Márkakereskedésekben 

regisztráltak és Peugeot 2008, 3008 vagy 5008 tesztvezetésen vettek részt 2017. november 2. 10 óra 

és 2017. december 9. 12 óra között.   

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. 

Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem 

áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi 

következmény minden esetben a Játékost terheli.  

Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék Időtartama 

alatt, illetve a nyeremény átadása előtt történik, a Játékban a Játékos nem vesz részt, illetve a 

Nyereményre való jogosultságát elveszti. A nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan 

nyilatkozatot, mely jelen Szabályzatba foglalt vállalásával ellentétes.  

 

A Játék időtartama  

A Játék 2017. november 2. 10 óra és 2017. december 9. 12 óra között tart, vagy ameddig a Szervező 

lehetőséget biztosít tesztvezetésre, illetve a regisztrációra. 

 

A Játékban részt vevő Márkakereskedések  

A Játékban részt vevő Márkakereskedések listáját az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

Nyeremények  

A Játékban részt vevő Márkakereskedésenként az Álomutazó mesemusical 2017. december 26. és 

2017. december 30. közötti előadásainak egyikére egy darab családi jegy kerül kisorsolásra, ami 4 

darab Álomjegyből áll (a továbbiakban: Nyeremény). A promócióban összesen 120 db Álomjegy kerül 

kisorsolásra. Az előadás időpontját a nyertesek nem választhatják ki. 

 



Sorsolás, a Nyertesek értesítése, a Nyeremény átadása 

A Játékosok közül a sorsoláson választja ki a Szervező a szerencsés nyerteseket (a továbbiakban: 

Nyertes vagy Nyertesek).  

A sorsolás időpontja: 2017. december 13., szerda 

Helyszíne: P Automobil Import Kft. (1194 Budapest, André Citroen u. 1.) 

Sorsolás módja: elektronikus 

A sorsolás nem nyilvános, a sorsolásról jegyzőkönyv készül. 

A Szervező a minden egyes Nyeremény tekintetében 1 (egy) Nyertest és 5 (öt) tartalék nyertest (a 

továbbiakban: „Tartalék nyertes”) sorsol ki. A Játékot és regisztrációt bonyolító Márkakereskedő a 

Nyertest a Nyertes által a regisztráció során megadott elérhetőségei egyikén értesíti nyertességéről 

legkésőbb a sorsolás lezárultát követő 1 (egy) munkanapon belül. Amennyiben a Nyertes a 

Márkakereskedő általi megkereséstől számított 5 (öt) munkanapon belül nem elérhető az általa 

megadott elérhetőségeken, továbbá ezen határidőn belül a Nyertes sem veszi fel a kapcsolatot a 

Szervezővel, az első Tartalék nyertes lép a helyébe. Ebben az esetben a Tartalék nyertes minden 

tekintetben a Nyertes helyébe lép, és a Nyertes a továbbiakban a Nyeremény átvételére nem jogosult. 

Amennyiben az első Tartalék nyertes értesítése a Nyertesre megállapított szabályok betartása mellett 

szintén eredménytelen, a fentieknek megfelelően a második, harmadik stb. Tartalék nyertes lép a 

helyébe mindaddig, amíg a Nyeremény átadására sor nem kerül. 

A Szervező kizárja a Játékból azt a Játékost, akinek a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a 
Játékban történő regisztrációkor feltüntetett személyes adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek, a 
Játékos téves, illetve hiányos adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem 
terheli. 

A Tartaléknyertesek nyereményigénye továbbá abban az esetben léphet életbe, amennyiben a Nyertes 

/ megelőző Tartalék nyertes vagy a Nyertes / megelőző Tartalék nyertes jelentkezése nem felel meg a 

jelen Szabályzatban meghatározott feltételeknek és így a részvétel érvénytelensége miatt a Nyertes a 

Szervező által kizárásra kerül a Játékból. 

Adatvédelem, adatkezelés  

A Játékban való részvétel és a regisztráció során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő 

tájékoztatás birtokában történt.  

Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a 

Játékra való regisztráció és jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.  

 

Azáltal, hogy a Játékos regisztrál a Játékra:  

a) önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait, továbbá nyertessége esetén e-mail 

címét, illetve annak a nyertes azonosítására alkalmas részletét, illetve a nyeremény átadásához és 

átvételéhez nélkülözhetetlen önként megadott személyes adatait a Szervező nyilvántartsa, kezelje, 

felhasználja a mindenkor hatályos jogszabályi előírások, különösen az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) betartásával;  

b) önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nyertessége esetén adatait a Szervező 

közzétegye.  

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával 

történik.  

Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai 

kezeléséről, továbbá (kötelező adatkezelés kivételével) ingyenesen, korlátozás és indokolás nélkül 

kérje azok zárolását, törlését vagy helyesbítését a Szervezőnél a kapcsolat@p-automobil-import.hu e-

mailto:kapcsolat@peugeot.com


mail címen vagy postai úton a P Automobil Import Kft., 1194 Budapest, Andre Citroen utca 1. címen. 

Ezen kívül Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a 

tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz 

fordulhat. Az adatok harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra. 

Az adatfeldolgozók a Szervező 1. sz. mellékletben felsorolt Márkakereskedései.  

Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, 

hogy a Játékban való további részvételre vonatkozóan minden jogosultságát elveszti, és a Játékból a 

továbbiakban kizárásra kerül. 

 

Egyéb rendelkezések  

A nyeremények másra át nem ruházhatóak.  

A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi 

jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb 

esetleges járulékot. A Játékkal kapcsolatosan egyéb felmerülő költségek azonban a Játékost terhelik.   

A regisztrációk hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat 
feltüntetése stb.), a nyeremények kézbesítésének – Szervező, Lebonyolítók érdekkörén kívül eső – 
elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a 
Lebonyolítók semmilyen felelősséget nem vállalnak.  

Szervező a jelen Szabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú 

változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás 

gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot 

szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen 

esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.  

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Szervező weboldala technikai 

okokból időszakosan nem érhető el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai 

infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a 

kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn 

kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek 

teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben 

írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.  

A jelen Játékra és Szabályzatra irányadó jog a magyar jog. 

NAIH adatkezelés nyilvántartási száma:  

 

P Automobil Import Kft 

2017. október 30. 


