GAZPROMNEFT KENŐANYAGTERMÉKEK
„VEGYEN GAZPROMNEFT TERMÉKET ÉS NYERJEN SZEMÉLYGÉPKOCSIT!”
elnevezésű nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata
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PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

1.1 A

„Gazpromneft

személygépkocsit!”

Kenőanyagok

–

Vegyen

Gazpromneft

terméket

és

nyerjen

elnevezésű nyereményjáték (“Promóció”) szervezője az URT Oil

Trade Kft. (székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 101-103., cégjegyzékszám: 01-09-173534)
(“Szervező”).
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A PROMÓCIÓBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1 Promócióban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező természetes személy, aki a magyar hatóságok által kiállított érvényes
útlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal valamint adószámmal rendelkezik, 18.
életévét betöltötte, és aki a Promócióban a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”)
írtak szerint érvényes Pályázatot nyújt be, valamint ezzel egyidejűleg elfogadja a
Játékszabályzatban írt valamennyi feltételt (“Játékos”).
2.2 A jelen Játékszabályzat tartalmazza a Promócióban történő részvétel feltételeit és módját,
valamint a Szervező és a Játékos jogait és kötelezettségeit. A mindenkor hatályos
Játékszabályzat a Weboldalon elérhető és megtekinthető.

2.3 A Promócióban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai, munkavállalói és ezek a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott közeli hozzátartozói, a Promóció szervezésében résztvevő ügynökség
(Progressive Studio Kft., székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1. Skála Metró, 6. emelet,
cégjegyzékszám: 01-09-877715, adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-131543/2017.
(„Lebonyolító) alkalmazottai, munkavállalói és ezek közeli hozzátartozói.

2.4 A Szervező a nem valós adatokat tartalmazó Pályázatokat érvénytelenné nyilvánítja, és
automatikusan kizárja a Promócióból.
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2.5 A Szervező kizárólag azokat az online Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyek a
Játékosok saját adataikat tartalmazzák. Amennyiben a Játékos nem saját adatokkal küldi el
Pályázatát a Weboldalon, úgy a Promócióval kapcsolatos e-mail postafiók jogosultságából
fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét
kizárja. A Játékost a megadott adataival kapcsolatosan kizárólagos felelősség terheli, a
Játékos ezen adatot nem adhatja ki harmadik személynek, a Pályázat beküldésével
kapcsolatos adatait harmadik személynek ideiglenesen sem engedheti át, és nem
használhatja más adatait.
2.6 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Promóció 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, a hálózati leterheltség, a hálózati
torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és
Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.7 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése ellenőrzése céljából a Szervező
megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem
felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Promócióból kizárhatja.

2.8 A Promócióból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok,
akik a Promóció szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban,
vagy nem létező személyeket tartalmazó e-mail postafiókkal vesznek részt a Promócióban,
azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. A
jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok
kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Promócióval összefüggésben a
Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

2.9 A Játékos nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni a Weboldal és a
Promóció védelmét biztosító technikai megoldásokat, ideértve különösen az alábbi eseteket:
2.9.1 hozzáférés a nem a Játékos számára szánt adatokhoz olyan adatokkal, amelyre a
Játékos nem jogosult;
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2.9.2 megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy
tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy
jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;
2.9.3 kísérlet bármely felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásokba való
beleavatkozásba, illetve azok megzavarásába, a teljesség igénye nélkül ideértve a
következőket: vírus elhelyezése a Weboldalon, a Weboldal túlterhelése (overloading),
elárasztása (flooding), spammelése (spamming), levelekkel való bombázása (mailbombing)
vagy összeomlasztása (crashing);
2.9.4 nem kívánt e-mailek (spam) küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások
propagálását illetőleg hirdetését;
2.9.5 bármely TCP/IP csomag fejezetének vagy a fejezetben lévő információ bármely
részének meghamisítása bármiféle e-mail vagy hírcsoport postázása során.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promócióból kizárja azt a Játékost és egyidejűleg a
Pályázatát is érvénytelenítse, továbbá hatósági, büntető- vagy kártérítési eljárást
kezdeményezzen azzal a Játékossal vagy harmadik személlyel szemben, aki a Weboldal
rendeltetésszerű működésének megzavarásával vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a
Promóció során előnyhöz jutni, illetve aki egyéb módon megzavarja vagy megkísérli
megzavarni a Weboldal rendeltetésszerű működését, vagy bármely, a Weboldalon
folytatandó tevékenységet.
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PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

3.1 A Promóció 2017. november 01. 10:00:00 órától kezdődik és 2018. október 31. 23:59:59
óráig tart.
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PROMÓCIÓBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉKEK

4.1 A Promócióban résztvevő termékek a következő, kizárólag a magyarországi forgalomban
kapható termékek:
•
•
•
•
•

Gazpromneft Premium C3 5W-30
Gazpromneft Premium C3 5W-40
Gazpromneft Premium N 5W-40
Gazpromneft Premium L 5W-40, 5W-30, 10W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50
Gazpromneft Super 5W-40, 10W-40, 10W-30, 15W-40
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Gazpromneft Motor Oil 40, 50, 60
Gazpromneft Moto 4 T 20W-50
Gazpromneft Moto 2T
Gazpromneft Diesel Premium 5W-40, 10W-40, 10W-30, 15W-40
Gazpromneft Diesel Prioritet 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50
Gazpromneft Diesel Extra 10W-40, 15W-40, 20W-50
Gazpromneft Turbo Universal 15W-40
Gazpromneft HD 40, 50
Gazpromneft GL-1 90, 140
Gazpromneft GL-4 80W-90
Gazpromneft GL-5 85W-140
Gazpromneft GL-5
Gazpromneft Super T-3 80W-90, 85W-90
Gazpromneft ATF DX III
Gazpromneft ATF DX II
Lithol-24
Gazpromneft Hydraulic HLP
Gazpromneft Hydraulic HVLP
Gazpromneft Hydraulic HZF
G-Garden Chain&Bar

A PROMÓCIÓ MENETE

A Promócióban a jelen Játékszabályzat részvételi feltételeinek megfelelő Játékosok
vehetnek részt oly módon, hogy a 3.1 pontban meghatározott promóciós időszakban
beküldik a 4.1 pontban felsorolt termékek közül legalább 1 (egy) darab, Gazpromneft
kenőanyag terméken található promóciós matrica hátoldalán található, 10 jegyű
alfanumerikus kódot, megadják vezeték- és keresztnevüket, a lakóhelyüknek megfelelő
város adatát, e-mail címüket, a vásárlás dátumát, valamint feltöltik a vásárlást igazoló blokk
fotóját a www.gpn.hu web-felületen keresztül.
A Promócióban kizárólag a magyarországi forgalomban kapható, promóciós matricával
ellátott termékekkel lehet pályázni.
A Promócióban résztvevő, 4.1. pontban felsorolt termékek esetében kiszereléstől függően
eltérő számú promóciós matrica kerül:
•

50L-nél kisebb kiszerelés esetén a termékek 1 db promóciós matricát tartalmaznak,

•

50L-es kiszerelés esetén a termékek 2 db promóciós matricát tartalmaznak,

•

50L-nél nagyobb kiszerelés esetén a termékek 4 db promóciós matricát tartalmaznak.

A pályázóknak minden promóciós matricát külön-külön kell a pályázat során az 5.1 pontban
foglaltak szerint rögzíteniük a nyereményjáték webfelületén.
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A promóciós termékek az alábbi csatornákban elérhetők:
MPetrol Kutak
Ajka
Fő út (5717/9 hrsz.)
Telefon
06 30 879-1391
Bag
M3 autópálya 39. km lehajtó (Ipari Park)
Telefon
0620/368-8004
Baja
51-es elkerülő 511-es körforgalom
Telefon
06 70 772 98 62
Bátmonostor
Baracskai utca 57. 51. számú főút
Telefon
+36 20 271 6044
Budapest X. ker. Sibrik
Sibrik - Gyömrői sarok
Telefon
30/2815957
Budapest XVIII. ker.
Gyömrői út
Telefon
06/30 281 5957
Geresdlak
Hunyadi János utca
Telefon
06 69 349-025
Győr
Szigethy A-Táncsics M u sarok
Telefon
20/289-0818
Hédervár
Fő utca
Telefon
70/358-5950
Jászjákóhalma
Fő út 130/b (31. sz. főút)
Telefon
06 57 538-125
Józsa M35 A oldal
M35 autópálya 31. km szelvény BAL oldal
Telefon
+36 20 471 9010
Józsa M35 B oldal
M35 autópálya 31. km szelvény JOBB oldal
Telefon
+36 20 470 7071
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Kálmánháza M3 A oldal
Telefon
06 30 192 6302
Kálmánháza M3 B oldal
Telefon
06 30 192 6301
Keszthely
Hévizi út
Telefon
70/619-6222
Kozármisleny
3369 hrsz.
Telefon
30/717-7703
Miskolc
Győri kapu - Vologda u. sarok
Telefon
06 30 318-7260
Nagykanizsa
7. főút és 74. sz. főút körforgalom
Telefon
06 30 272 09 16
Nagykőrös
Kecskeméti út 3010/7
Paks M6 A oldal
Telefon
+36 20 343 33 77
Paks M6 B oldal
Telefon
+36 20 342 95 60
Pécs
Siklósi út 9.
Telefon
30/598-9456
Petőfiszállás M5 A oldal
M5 autópálya 121 km
Telefon
70/902-5549
Petőfiszállás M5 B oldal
M5 autópálya 121 km
Telefon
06 70 902-5548
Rábafüzes külterület
8. számú főút
Telefon
06 20 392 92 10
Révfülöp
Badacsonyi út 71. számú főút
Telefon
70/592-6492
Szolnok
Kölcsey út 2.
Telefon
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56/240-410

Tompa
Hunyadi út 127. 53. számú főút
Telefon
77/551-080
Tószeg
Várkonyi u.1.
Telefon
56/431-352

TESCO
1035 Budapest, Bécsi út 258
1087 Budapest, Kerepesi út 9.
1097 Budapest, Koppány u. 2-4.
1138 Budapest, Gács u. 3.
1149 Budapest, Pillangó u. 15.
1152 Budapest, Szentmihályi utca 131.
1173 Budapest, Pesti út 5-7.
1204 Budapest, Mártirok útja 281.
1214 Budapest, Salak út 12.,
1214 Budapest, II. Rákóczi F. út 191.
1222 Budapest, Nagytétényi út 35.
2030 Érd, Budafoki út 2-4.
2040 Budaőrs, Kinizsi utca 1-3.
2060 Bicske, Csápdi út 4.
2100 Gödöllő, Thegze Lajos u. 2.
2120 Dunakeszi, Fő u.
2220 Vecsés, Fő út 6012/2
2316 Tököl, HRSZ.: 0323/35
2330 Dunaharaszti, Némedi út/ 51-es út
2400 Dunaújváros, Aranyvölgyi út 6.
2500 Esztergom, Mátyás király u. 30.
2600 Vác, Deres u 2
2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u. 56
2700 Cegléd, Malomtó szél 29-30.
2800 Tatabánya, Bláthy Ottó utca 1.
2840 Oroszlány, Környei út 3-5.
2890 Tata, Ring u.
2900 Komárom, Bajcsy u.7.
3000 Hatvan, Bibó István út 1.
3100 Salgótarján, Rákóczi út 143.
3200 Gyöngyös, Vásár u. 2.
3300 Eger, Rákóczi út 100.
3400 Mezőkövesd, Egri u. 51.
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 103.
3580 Tiszaújváros, Orosi út 1/a.
3600 Ózd, Brassói út 3.
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3700 Kazincbarcika, Attila u. 10/B
4031 Debrecen, Kishegyesi út 1-11.
4200 Hajdúszoboszló, Dózsa György u.
4400 Nyíregyháza, Kosbor u. 1
4700 Mátészalka, Alkotmány u. 1/a.
5000 Szolnok, Téglagyári út 30.
5600 Békéscsaba, Szarvasi utca 68.
5700 Gyula, Csabai u. 3
5900 Orosháza, Vásárhelyi út 23/a
6000 Kecskemét, Budai u.
6000 Kecskemét, Izsáki u. XXX (HRSZ.: 10013)
6100 Kiskunfelegyhaza, IX. körzet 8/b.
6200 Kiskőrös, Kossuth Lajos u. 61.
6400 Kiskunhalas, Átlós utca
6500 Baja, Gránátos u. 11.
6600 Szentes, Alsórét 258.
6724 Szeged, Rókusi krt. 42-64.
6729 Szeged, Szabadkai u. 7
6800 Hódmezővásárhely, Hódtó u. 17-19.
6900 Makó, Aradi u. 103.
7100 Szekszárd, Tartsay V. utca 40.
7400 Kaposvár, Berzsenyi u. 13.
7500 Nagyatád, Szabadság u. 38.
7630 Pécs, Budai Vám 1.
7634 Pécs, Makay István út 5.
8000 Székesfehérvár, Aszalvölgyi utca 1.
8100 Várpalota, Fehérvári u. 17.
8200 Veszprém, Külső-Kadartai u. 3.
8360 Keszthely, Csapás u. 27.
8400 Ajka, Fő út 66.
8500 Pápa, Cellei út 92.
8600 Siófok, Vak B. u. 27.
8800 Nagykanizsa, Boszorkány u. 2.
8900 Zalaegerszeg, Sport u. 1.
9012 Győr, Királyszék u. 33.
9200 Mosonmagyaróvár, Királyhidai u. 42.
9400 Sopron, Ipar krt. 30.
9700 Szombathely, Zanati utca 70.
Budapest Vak Bottyán u.
Dunakeszi, Fóti út

AUCHAN
Auchan Aquincum Óbuda
1033 Budapest Szentendrei út 115. (+36-40) 10-90-10
Auchan Budakalász
2011 Budakalász Omszk park 1. (+36-40) 10-90-10
Auchan Budaörs
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2040 Budaörs Sport u. 2 - 4. (+36-40) 10-90-10
Auchan Csömör
2141 Csömör Határ út 6. (+36-40) 10-90-10
Auchan Debrecen
4031 Debrecen Kishatár u. 7. (+36-40) 10-90-10
Auchan Dunakeszi
2120 Dunakeszi Nádas u. 6. (+36-40) 10-90-10
Auchan Fót
2151 Fót Fehérkő u. 1. (+36-40) 10-90-10
Auchan Kecskemét
6000 Kecskemét Dunaföldvári u. 2. (+36-40) 10-90-10
Auchan Maglód
2234 Maglód Eszterházy János utca 1. (+36-40) 10-90-10
Auchan Miskolc
3527 Miskolc József Attila utca 87. (+36-40) 10-90-10
Auchan Miskolc Dél
3516 Miskolc Pesti út 9. (+36-40) 10-90-10
Auchan Pilis Solymár
2083 Solymár Szent Flórián u. 2-4. (+36-40) 10-90-10
Auchan Savoya Park
1117 Budapest Hunyadi János u. 19. (+36-40) 10-90-10
Auchan Soroksár
1239 Budapest Bevásárló u. 2. (+36-40) 10-90-10
Auchan Szeged
6728 Szeged Zápor út 4. (+36-40) 10-90-10
Auchan Székesfehérvár
8000 Székesfehérvár Holland fasor 2. (+36-40) 10-90-10
Auchan Szigetszentmiklós
2310 Szigetszentmiklós Háros u. 120. (+36-40) 10-90-10
Auchan Szolnok
5000 Szolnok Felső Szandai rét 1. (+36-40) 10-90-10
Auchan Törökbálint
2045 Törökbálint Torbágy u. 1. (+36-40) 10-90-10
Auchan Szekszárd
7100 Szekszárd Liszt Ferenc tér 2-4.

Praktiker
Budaörs
Áruházunk elérhetősége/Vevőszolgálat:
2040 Malomkő u. 3.
Tel: +36-23/445-550
Fax: +36-23/445-560
E-mail: info@praktiker.hu
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Budapest, Mester utca
Áruházunk elérhetősége/Vevőszolgálat:
1095 Mester utca 87.
Tel: +36-1/476-7000
Fax: +36-1/476-7020
E-mail: info@praktiker.hu
Budapest, Bécsi út
Áruházunk elérhetősége/Vevőszolgálat:
1034 Bécsi út 136.
Tel: +36-1/430-2200
Fax: +36-1/476-6262
E-mail: info@praktiker.hu
Budapest, Váci út
Áruházunk elérhetősége/Vevőszolgálat:
1044 Budapest, Váci út 60-62.
Tel: +36-1/398-8900
E-mail: info@praktiker.hu
Budapest, M3
Áruházunk elérhetősége/Vevőszolgálat:
1152 Városkapu u. 5.
Tel: +36-1/414-2050
Fax: +36-1/414-2060
E-mail: info@praktiker.hu
Szombathely
Áruházunk elérhetősége/Vevőszolgálat:
9700 Rozsnyó út 1.
Tel: +36-94/500-740
Fax: +36-94/500-760
E-mail: info@praktiker.hu
Zalaegerszeg
Áruházunk elérhetősége/Vevőszolgálat:
8900 Balatoni út 10.
Tel: +36-92/597-700
Fax: +36-92/597-720
E-mail: info@praktiker.hu
Győr
Áruházunk elérhetősége/Vevőszolgálat:
9024 Szent Imre út 55
Tel: +36-96/514-550
Fax: +36-96/514-560
E-mail: info@praktiker.hu
Kaposvár
Áruházunk elérhetősége/Vevőszolgálat:
7400 Füredi út 99.
Tel: +36-82/529-700
Fax: +36-82/529-710
E-mail: info@praktiker.hu
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Pécs
Áruházunk elérhetősége/Vevőszolgálat:
7634 Makay István út 11.
Tel: +36-72/552-020
Fax: +36-72/552-030
E-mail: info@praktiker.hu
Székesfehérvár
Áruházunk elérhetősége/Vevőszolgálat:
8000 Balatoni út 44-46.
Tel: +36-22/516-000
Fax: +36-22/516-020
E-mail: info@praktiker.hu
Esztergom
Áruházunk elérhetősége/Vevőszolgálat:
2500 Dobogókői út 41.
Tel: +36-33/511-300
Fax: +36-33/511-320
E-mail: info@praktiker.hu
Vecsés
Áruházunk elérhetősége/Vevőszolgálat:
2220 Fő utca 246-248.
Tel: +36-29/557-700
Fax: +36-29/557-720
E-mail: info@praktiker.hu
Kecskemét
Áruházunk elérhetősége/Vevőszolgálat:
6000 Kurucz tér 7.
Tel: +36-76/502-610
Fax: +36-76/502-620
E-mail: info@praktiker.hu
Szolnok
Áruházunk elérhetősége/Vevőszolgálat:
5000 Felső Szandai rét 1/a
Tel: +36-56/520-900
Fax: +36-56/520-920
E-mail: info@praktiker.hu
Szeged
Áruházunk elérhetősége/Vevőszolgálat:
6728 Budapesti út 3.
Tel: +36-62/551-020
Fax: +36-62/551-030
E-mail: info@praktiker.hu
Békéscsaba
Áruházunk elérhetősége/Vevőszolgálat:
5600 Gyulai út 87.
Tel: +36-66/519-500
Fax: +36-66/519-520
E-mail: info@praktiker.hu
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Debrecen
Áruházunk elérhetősége/Vevőszolgálat:
4027 Füredi út 27.
Tel: +36-52/503-610
Fax: +36-52/503-620
E-mail: info@praktiker.hu
Nyíregyháza
Áruházunk elérhetősége/Vevőszolgálat:
4400 Orosi út 22-24.
Tel: +36-42/501-920
Fax: +36-42/501-930
E-mail: info@praktiker.hu
Miskolc
Áruházunk elérhetősége/Vevőszolgálat:
3516 Pesti út 7.
Tel: +36-46/561-000
Fax: +36-46/561-020
E-mail: info@praktiker.hu

Agrár Pláza
OROSHÁZI TELEPHELY
Cím: H-5900 Orosháza, Török Ignác u. 26.
E-mail: oroshaza@agrarplaza.com
Telefon: (30) 844-8221
BÉKÉSCSABAI TELEPHELY
Cím: H-5600 Békéscsaba, Szarvasi út 46.
E-mail: bekescsaba@agrarplaza.com
Telefon: (30) 518-6544

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TELEPHELY
Cím: H-6800 Hódmezővásárhely, Dáni u. 2.
E-mail: hodmezovasarhely@agrarplaza.com
Telefon: (30) 518-6234

Agroker Holding Zrt. honlap címe: www.agrokerholding.hu
Központi elérhetőségünk:
Cím: 4400 Nyíregyháza, Kinizsi út 2.
Telefonszám: (80) 512 222 vagy (42) 598 460
Fax szám: (42) 598 469
E-mail: info@agrokerholding.hu
Regionális Központjaink elérhetősége:
4400, Nyíregyháza, Kinizsi út 2., (80) 512 222, info@agrokerholding.hu

4900, Fehérgyarmat, Szatmári út 1., (70) 453 7780, info@agrokerholding.hu
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4600, Kisvárda, Török út 11., (70) 3310 451, info@agrokerholding.hu

4700, Mátészalka, Jármi út 57., (70) 3310 455, info@agrokerholding.hu

4300, Nyírbátor, Császári út 81., (70) 3310 454, info@agrokerholding.hu

5400, Mezőtúr, Miklósi út 9., (70) 3310 472, info@agrokerholding.hu

Mezőzombor, 37-es fő út, 37. km szelvény, (70) 3310 453, info@agrokerholding.hu

Fodor 2000 Bt
2051 Biatorbágy Szabadság út 107 Tel: +36209189719

Top-Fit Autó Kft.
https://www.facebook.com/Top-Fit-Aut%C3%B3-Kft-1005886662768279/

2251, Tápiószecső,

Munkácsy Mihály u. 3, tel: 3629646020

Tukacs József,
4900, Fehérgyarmat, Tömöttvár út 58., tukijoci@citromail.hu tel: 36203685403

A rendelkezésre álló termékkészletről a Játékos közvetlenül az értékesítési partnereknél tud
érdeklődni.
5.1 A Játékosnak a www.gpn.hu weboldalon meg kell adnia a Pályázathoz szükséges adatait:
személyi azonosító okmányában szereplő teljes nevét (előtag – pl. dr., ifj., id., stb.,
vezetéknév, keresztnév), e-mail címét, a lakóhely szerinti várost, valamint a promóciós
matricán található, egyedi kódot, a vásárlás dátumát, a vásárlást igazoló blokk fotóját
valamint elolvasás után, amennyiben egyetért a játékszabályzattal és az adatvédelmi
nyilatkozatban foglaltakkal, el kell fogadnia azokat.
A Játékosok a Pályázat során megadott e-mail címük alapján kerülnek azonosításra, így az
e-mail cím esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső technikai
problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége, a fogadó
mailszerver beállításai) Szervezőt és/vagy Lebonyolítót és/vagy Adatfeldolgozót semmilyen
felelősség nem terheli.
5.2 A Pályázat elküldését követően a rendszer egy automatikus tájékoztató e-mailt küld a
Pályázat elküldéséről a Játékos által megadott e-mail címre. Azokban az esetekben, amikor a
Játékos Pályázata a Lebonyolító általi vizsgálaton érvényesnek, vagy érvénytelennek
minősül valamint a Játékos a sorsolások alkalmával kiválasztásra kerül, mint Nyertes, arról
13

külön e-mail üzenetben kap értesítést. A nem nyertes státuszról a rendszer kizárólag a játék
végén küld értesítést azon Játékosok számára, akik a nyereményjátékban semmilyen
Nyereményt nem nyertek.
5.3 A Promócióba beérkező Pályázatokat a rendszer a Játék szerverre való beérkezésének
időpillanatában rögzíti. A rögzített időpontok tekintetében a Promóció szervere a mérvadó.
5.4 Játék periódusok:
Havi játékperiódus:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Játékperiódus: 2017. november 01. 00:00:00 órától – november 30. 23:59:59 óráig
2. Játékperiódus: 2017. december 01. 00:00:00 órától – december 31. 23:59:59 óráig
3. Játékperiódus: 2018. január 01. 00:00:00 órától – január 31. 23:59:59 óráig
4. Játékperiódus: 2018. február 01. 00:00:00 órától – február 28. 23:59:59 óráig
5. Játékperiódus: 2018. március 01. 00:00:00 órától – március 31. 23:59:59 óráig
6. Játékperiódus: 2018. április 01. 00:00:00 órától – április 30. 23:59:59 óráig
7. Játékperiódus: 2018. május 01. 00:00:00 órától – május 31. 23:59:59 óráig
8. Játékperiódus: 2018. június 01. 00:00:00 órától – június 30. 23:59:59 óráig
9. Játékperiódus: 2018. július 01. 10:00:00 órától – július 31. 23:59:59 óráig
10. Játékperiódus: 2018. augusztus 01. 00:00:00 órától – augusztus 31. 23:59:59 óráig
11. Játékperiódus: 2018. szeptember 01. 00:00:00 órától – szeptember 30. 23:59:59 óráig
12. Játékperiódus: 2018. október 01. 00:00:00 órától – október 30. 23:59:59 óráig
Teljes játékperiódus:
o 2017. november 01. 10:00:00 órától 2018. október 30. 23:59:59 óráig tart.

6

NYEREMÉNYEK

6.1 Szervező által a Promóció során a következő nyeremények kerülnek a Lebonyolító
telephelyén elektronikus sorsolás útján kisorsolásra az alábbiak szerint:
•

Havi nyeremények: A havi nyeremények tekintetében a havi játékperiódusok során az
alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:
o 1 db I love Lada prémium ajándékcsomag, melynek tartalma: 1 db hűtőtáskával
kombinált hátizsák, melynek tartalma: 1 db bögre, 1 db 4 GB pendrive, 1 db
szürke nyakba akasztó, 1 db kitűző (összesen 6 db 2017. november 01 – 2018.
április 30-ig tartó játékperiódusban).
o 1 db I love Lada médium ajándékcsomag, melynek tartalma: 1 db papírtáska,
melynek tartalma: 1 db baseball sapka, 1 db póló, 1 db narancsságra nyakba
akasztó, 1 db 4 GB pendrive, 1 db kitűző (összesen 6 db 2018. május 01 – 2018.
október 30-ig tartó játékperiódusban).
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o 10 db 5.000 Ft értékű, 3 hónapos rendelkezésre állás a Masz Kft. részéről
elektronikus voucher formájában. (összesen 120 db a teljes játékperiódusban)
o 2 db üzemanyag hozzájárulást 10.000 Ft értékben bankkártyán keresztül (összesen
24 db a teljes játékperiódusban)
o 4 db Gazpromneft pendrive - 8GB (összesen 48 db a teljes játékperiódusban)
o 4 db Gazpromneft bitfejes kulcstartó (összesen 48 db a teljes játékperiódusban)
o 4 db Gazpromneft szerelő overál (összesen 48 db a teljes játékperiódusban)
Nyertesek száma összesen, havonta: 26 fő
•

Fődíj: A fődíj tekintetében a teljes játékperiódus lezárultát követően, elektronikus
sorsolás keretén belül 1 db Lada Vesta személygépkocsi kerül kisorsolásra.
o A fődíj egy Vesta Sedan Comfort 1.6 személygépkocsi, mely az alábbi
felszereltségekkel rendelkezik: ABS +BAS (fék asszisztens) +EBD (fékerő
elosztó); ESP (elektronikus menetstabilizátor) +ASR (kipörgésgátló); Vezető
oldali légzsák; Utas oldali légzsák; ISOFIX; Visszagurulás gátló rendszer (HSA);
Menet közben automatikusan záródó központi zár; Oldallégzsák; Ködfényszórók;
Hangszigetelt karosszéria; 15"-os acél keréktárcsák; Színre fújt lökhárítók; 5
fokozatú manuális sebességváltó; Szervokormány; Elektromos ablakemelők elől;
Központi zár; Audio rendszer; Takarékos vezetést segítő váltásjelző; Guminyomás
érzékelő; Klímaberendezés (manuális); Automata fényszóró funkció; Állítható
magasságú vezetőülés deréktámasszal; Belülről állítható és fűthető
visszapillantók; Takarékos váltást segítő váltásjelző; Automata fényszóró funkció;
Négy irányban állítható kormányoszlop; Komfort irányjelző; Napszemüvegtartó;
Hátsó ülés fejtámlák; Színezett üvegek; Fűthető első ülések; Klímaberendezés
(manuális)

A POS anyagokon, offline és online felületeken és egyéb reklámokban megjelent autó képe
illusztráció. Az autó színe és formája változhat a modell gyári változtatásainak, illetve a
sorsolás idején elérhető színpalettának megfelelően.
Fődíj nyertesek száma összesen: 1 fő

7 SORSOLÁS
7.1 A nyertesek sorsolása a Lebonyolító telephelyén nyilvános elektronikus sorsolás útján
történik az alábbiak szerint:
Havi nyeremények
1. játékperiódus: visszamenőleg a havi játékperióduson belüli havi nyertesek sorsolása
történik, időpontja: 2017. december 05 11.00 óra
2. játékperiódus: visszamenőleg a havi játékperióduson belüli havi nyertesek sorsolása
történik, időpontja: 2018. január 09. 11.00 óra
3. játékperiódus: visszamenőleg a havi játékperióduson belüli havi nyertesek sorsolása
történik, időpontja: 2018. február 06. 11.00 óra
4. játékperiódus: visszamenőleg a havi játékperióduson belüli havi nyertesek sorsolása
történik, időpontja: 2018. március 06. 11.00 óra
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5. játékperiódus: visszamenőleg a havi játékperióduson belüli havi nyertesek sorsolása
történik, időpontja: 2018. április 03. 11.00 óra
6. játékperiódus: visszamenőleg a havi játékperióduson belüli havi nyertesek sorsolása
történik, időpontja: 2018. május 08. 11.00 óra
7. játékperiódus: visszamenőleg a havi játékperióduson belüli havi nyertesek sorsolása
történik, időpontja: 2018. június 05. 11.00 óra
8. játékperiódus: visszamenőleg a havi játékperióduson belüli havi nyertesek sorsolása
történik, időpontja: 2018. július 03. 11.00 óra
9. játékperiódus: visszamenőleg a havi játékperióduson belüli havi nyertesek sorsolása
történik, időpontja: 2018. augusztus 07. 11.00 óra
10. játékperiódus: visszamenőleg a havi játékperióduson belüli havi nyertesek sorsolása
történik, időpontja: 2018. szeptember 04. 11.00 óra
11. játékperiódus: visszamenőleg a havi játékperióduson belüli havi nyertesek sorsolása
történik, időpontja: 2018. október 09. 11.00 óra
12. játékperiódus: visszamenőleg a havi játékperióduson belüli havi nyertesek sorsolása
történik, időpontja: 2018. november 06. 11.00 óra
Fődíj
Sorsolás:
a teljes játékperiódusban érvényes pályázatot beküldők között 2018. november 06. 12.00
óra.

8 NYERTESEK, TARTALÉKNYERTESEK
8.1 A 6.1 pontban meghatározott nyereményeket („Nyeremények”) a Játékszabályzatnak
mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik a Weboldalon keresztül érvényes
Pályázatot küldenek be az 5. pontban foglaltak szerint.
8.2 A Nyertesek meghatározása a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program
segítségével történik. A Nyertesek névsora a Játék végeztével bárki által szabadon
megtekinthetők, a játék Weboldalán található Nyertesek menüpont alatt.
8.3 A Játékos a Promóció időtartama alatt korlátlan számú Pályázattal jogosult pályázni, ezáltal
növelhető a nyerési esély a teljes promóciós időszak alatt. Azok a Pályázatok, amelyek a
Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Promócióból
automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.
8.4 A Promóció ideje alatt egy Játékos többszöri Pályázat beküldésével, több alkalommal is
részt vehet a Promócióban, ugyanakkor a nyertességre való jogosultság korlátozás alá esik
az alábbiak szerint:
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•

Az a Játékos, aki valamely havi játékban már nyertesként került meghatározásra a
továbbiakban nem jogosult a havi játékok nyereményére, függetlenül a nyeremény
tárgyától, azaz 1 Játékos maximálisan csak 1 darab havi nyereményt nyerhet. A havi
játék nyertese a továbbiakban is jogosult a fődíjra.

•

A fődíj nyertesség nem esik korlátozás alá abban a tekintetben, hogy a nyertes korábban
nyert-e a játékban egyéb díjat.

8.5 Lebonyolító a 6.1 pontban meghatározott havi és fődíj nyertesei mellett nyereményenként
2 fő tartaléknyertest is kisorsol („Tartaléknyertes”) az alábbiak szerint:
•

•

•

•

•
•
•

•

havi 1 db I love Lada prémium ajándékcsomag esetében 1 fő nyertes után nyertesenként
2 fő tartaléknyertes kerül meghatározásra (összesen havonta az 1., 2., 3., 4., 5., 6.
játékperiódusban, periódusonként 1x 2 fő, azaz 2 fő)
havi 1 db I love Lada médium ajándékcsomag esetében 1 fő nyertes után nyertesenként 2
fő tartaléknyertes kerül meghatározásra (összesen havonta az 1., 2., 3., 4., 5., 6.
játékperiódusban, periódusonként 1x 2 fő, azaz 2 fő)
havi 12 db 5.000 Ft értékű, 3 hónapos rendelkezésre állás a Masz Kft. részéről
nyeremény esetében 12 fő nyertes után nyertesenként 2 fő tartaléknyertes kerül
meghatározásra (összesen havonta 12x 2 fő, azaz 24 fő)
havi 2 db 10.000 Ft értékű üzemanyag hozzájárulás bankkártyán keresztül nyeremény
esetében 2 fő nyertes után nyertesenként 2 fő tartaléknyertes kerül meghatározásra
(összesen havonta 2x 2 fő, azaz 4 fő)
havi 4 db pendrive nyeremény esetében 5 fő nyertes után nyertesenként 2 fő
tartaléknyertes kerül meghatározásra (összesen havonta 4 x 2 fő, azaz 8 fő)
havi 4 db bitfejes kulcstartó nyeremény esetében 4 fő nyertes után nyertesenként 2 fő
tartaléknyertes kerül meghatározásra (összesen havonta 4 x 2 fő, azaz 10 fő)
havi 4 db szerelő overál nyeremény esetében 4 fő nyertes után nyertesenként 2 fő
tartaléknyertes kerül meghatározásra (összesen havonta 4 x 2 fő, azaz 10 fő)
1 db Lada Vesta személygépkocsi fődíj tekintetében 1 fő nyertes után 2 fő, azaz összesen
2 fő tartaléknyertes kerül meghatározásra.

8.6 Amennyiben a nyertes Játékosok Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott
bármely okból kizárásra kerül, vagy a Nyeremény kézbesítésére / átadására azért nem
kerül sor, mert a nyertes Játékosok a 9. pontokban meghatározott együttműködési
kötelezettségüknek nem tesznek eleget Szervező a 8.5 pont szerint meghatározott
Tartaléknyertest állít be a Nyertesek helyett. A Tartaléknyertesek a kisorsolás
sorrendjében válnak jogosulttá a Nyereményre. Amennyiben a Nyertesek vagy a mögöttük
álló Tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen vagy egyéb okból kizárásra
kerülnek vagy a Nyereményt a 9.5 pontban foglalt időtartamon belül nem veszi át, a
nyereményre a soron következő Tartaléknyertes jogosult.
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9 NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA
9.1 A Havi nyertesek és a Fődíj nyertes (együttesen: „Nyertesek”, külön-külön: „Nyertes”) által
a Pályázat során megadott e-mail címre a Lebonyolító nyertes értesítőt küld (”Nyertes
értesítés”).
9.2 Lebonyolító a Havi nyertesek számára a sorsolást követő 3 munkanapon belül a Játékosok
által megadott e-mail címre elektronikus nyertes értesítő üzenetet küld. A Lebonyolító emailben kapcsolatba lép a Havi nyertesekkel, amelynek során a nyerteseknek 5 munkanapon
belül vissza kell igazolniuk postázási címüket a nyeremény határidőn belüli átadása
érdekében. Ezalól kivételt képez a havi nyeremények tekintetében a 10.000 Ft értékű
üzemanyag hozzájárulás, melyet a nyerteseknek az általuk megadott saját nevükre szóló
bankszámlájukra utaljuk át. Ehhez Lebonyolító a sorsolást követő 3 munkanapon belül az
érintett Játékosok által megadott e-mail címre elektronikus nyertes értesítő üzenetet küld. A
Lebonyolító e-mailben kapcsolatba lép az érintett nyertesekkel, amelynek során a
nyerteseknek 5 munkanapon belül meg kell adniuk saját bankszámlaszámukat a nyeremény
határidőn belüli átadása érdekében. Amennyiben valamely nyertes nem rendelkezik saját
bankszámlaszámmal, úgy a nyeremény átadása érdekében adott nyertesnek saját magának
kell eljárnia a saját névre szóló bankszámlaszerződés megkötése ügyében. A saját
bankszámlaszám hiányából meghiúsuló nyereményátadással kapcsolatban Szervező és
Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
9.3 A Havi nyertesekkel, valamint a Fődíj nyertesével a Lebonyolító 3 munkanapon belül két
alkalommal kísérel meg e-mailben kapcsolatba lépni. Amennyiben a nyertes értesítő e-mail
üzenet megküldését követő 5 munkanapon belül a Lebonyolítónak nem sikerül kapcsolatba
lépnie a Havi nyertesekkel, vagy a Fődíj Nyertesével, akkor Nyereményeik a 8.6 pont
szerinti Tartaléknyertest illetik meg.
9.4 A Havi nyeremények tárgynyereményei futárszolgálaton keresztül kerülnek átadásra a
Nyertesekkel utólagosan egyeztetett címre. A címegyeztetést Lebonyolító e-mailen keresztül
végzi. A Fődíj nyeremény személyesen kerül átadásra, a Fődíj nyertesével előre egyeztetett
időpontban.
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9.5 A Havi Nyeremények a sorsolást követő 90 munkanapon belül kerülnek átadásra a 9.2
illetve a 9.4 pontban foglaltak szerint. A Fődíj átadásáról Szervező közvetlenül a Nyertessel
egyeztet.

9.6 Szervező felhívja a Játékosok figyelmét arra, hogy legkésőbb 2018. január 31-ig őrizzék
meg a Pályázathoz fűződő promóciós matricát, mivel a Nyereményre való jogosultsághoz
azt Lebonyolító ellenőrzés céljából a nyertes értesítést követő 5 munkanapon belül
bekérheti. Lebonyolító felkérésére a Nyertesek a promóciós matrica eredeti vagy
lefotózott / bescannelt példányát postai úton vagy e-mailben kell, hogy megküldjék
Lebonyolító címére (Progressive Studio Kft., székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1.
Skála Metró, 6. emelet) a borítékon feltűntetve a Promóció megnevezését: „Gazpromneft
Kenőanyagtermékek - „Vegyen Gazpromneft terméket és nyerjen személygépkocsit!”
nyereményjáték.

9.7 A Nyeremények készpénzben történő kifizetésére nincs lehetőség, valamint a nyeremények
más típusú nyereményekre nem válthatók át.

9.8 Amennyiben Nyertesek a nyertességre való jogosultságunkat bármely okból nem igazolják
Lebonyolító vagy Szervező felé a Nyeremények átadása meghiúsultnak tekintendő, mely
körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető, ezzel kapcsolatban velük
szemben semmilyen igény, követelés nem támasztható. A Szervező a Nyeremény átadására
ez esetben újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

9.9 Nyertesség esetén Lebonyolító a Nyertesek nevét a www.gpn.hu Weboldalon közzéteszi. A
nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat beküldő azon Nyertesek neve, valamint
a nyertesség dátuma jelenik meg, akik a nyertességre vonatkozó jogosultságot a megadott
elérhetőségek valamelyikén Lebonyolító felé visszaigazolták. A személyes adataik jelen
pont szerinti nyilvánosságra hozatalához valamennyi Játékos a Promócióra történő
jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.

9.10

A Szervező kizárja a Promócióból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő

Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán vagy az Értesítés
visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy
a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt
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személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a
Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

10 ADÓZÁS

10.1

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül
további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények átadásának lebonyolításával járó
költséget a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek (pl. a Nyeremények
átvételének helyszínére történő utazás költségei, hazautazás üzemanyagának költsége a
Játékost terhelik).

11 INFORMÁCIÓ A PROMÓCIÓRÓL
11.1

A Promócióról részletes információk a www.gpn.hu weboldalon érhetők el.

11.2

A Játékosok a Promócióval és a Nyereményekkel kapcsolatos további információért

az info@gpn.hu e-mail címen kérhetnek tájékoztatást.
12 ADATVÉDELEM
12.1

A jelen Promócióban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes.

Azok, akik a Promócióban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak
ahhoz, hogy
•

nyertesség esetén nevüket a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és
ellenérték nélkül, kizárólag a Promócióval kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;

•

a Nyertesekről kép-, hang-és filmfelvétel is készülhet, amelyet a Szervező és/vagy
Lebonyolító a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve
hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár
egészében, akár részleteiben felhasználhatja a személyiségi jogok maradéktalan betartása
mellett;

•

és részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden
rendelkezését.

12.2

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi

rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak
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arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy
helyesbítését az info@gpn.hu e-mail címen. Ezen kívül a 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. A Játékos bármikor
dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja,
amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat megküldésével (a pontos személyes
adatait feltüntetve) az info@gpn.hu e-mail címre. Ez esetben a Játékos automatikusan
kizárásra kerül a Promócióból.
12.3

A megadott személyes adatok kezelője a z URT Oil Trade Kft.

12.4

Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Lebonyolító (Progressive Studio

Kft.) végzi.

12.5

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Promócióból való kizáráshoz vezet, ha a

Promóció lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi.
Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező a Promóció szervezéséhez, illetve
lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes
adatait továbbra is kezelheti.

13 VEGYES RENDELKEZÉSEK
13.1

A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós

adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill.
a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen
felelősséget nem vállal.
13.2

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.gpn.hu

Weboldalon, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát
amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves
rendszerüzeneteket kapnak Nyereményeiket illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a
Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.
13.3

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos

részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címeket, illetve
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a Promóció szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást
tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal
kizárja a Promócióból.

13.4

A Promócióhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a www.gpn.hu

domainről, illetve a webkiszolgálón keresztül, valamint a nyereményjáték adatbázisán
keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a Weboldal részeként elérhető eszközzel történő
beavatkozás a Játékosok Pályázataiba. a Játékos azonnali kizárását eredményezi.
13.5

Ha a Játékos adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat

(bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok
elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
13.6

Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló

okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy csak
korlátozottan

használható,

ugyanakkor

haladéktalanul

megtesz

minden

szükséges

intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
13.7

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt Nyereményeken túlmenő

egyéb nyereményt.
13.8

Hamisított promóciós matrica vagy promóciós kód érvénytelenek és nem vehetnek

részt a Promócióban. Az akcióban résztvevő promóciós matricák érvényességével
kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.
13.9

A Szervező, a közreműködő ügynökség (Lebonyolító) és az akcióban résztvevő

kiskereskedelmi üzletek, továbbá mindezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és
alkalmazottai kizárják a felelősségüket a vásárlást igazoló blokkok nyomtatási vagy egyéb
hibájáért.
13.10

A Promócióban való részvétel a jelen hivatalos Játékszabályzat automatikus

elfogadását jelenti, amelyet a Játékosok megtekinthetnek a Weboldalon.
13.11

A Szervező, illetve a Lebonyolító sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási,

kártérítési igényt a Promóció során, a Promóció esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás
működéséből, a Promóció során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó
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költségekért, károkért, veszteségekért, ide értve a jelen Promóciós szabályzat szándékos
megszegésével, valamint az egyéb szándékosan okozott, valamint az emberi életet, testi
épséget vagy egészséget megkárosító károkozás miatt a Játékosnál felmerülő károkért való
felelősséget.
13.12

A Játékosok elfogadják, hogy a Promócióban való részvétel során a jelen

Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért a
Ptk. szerinti teljes körű felelősséget vállalnak. A Szervező a Promóció elérhetőségét a jelen
Játékszabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja.
13.13

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a Játékszabályzatban foglalt

feltételeket vagy magát a Promóciót kiegészítse vagy módosítsa; azzal, hogy az ilyen
módosítás vagy kiegészítés nem eredményezheti a Játékosok megtévesztését. A
Játékszabályzat módosulásáról a Szervező a www.gpn.hu oldalon tájékoztatja a Játékosokat.
13.14

A Szervező jogosult a Promóciót bármikor visszavonni.

13.15

Bármilyen a Promóció kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése

irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos
jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.
Budapest, 2017. November 01.
URT Oil Trade Kft.

Progressive Studio Kft.

Szervező

Lebonyolító
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