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„Nyerj egy Seat Leont!” nyereményjáték
Részvételi és nyereményjáték szabályzat
A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szallas.hu Kft. (3529 Miskolc,
Lévay J. 2.) által üzemeltetett, https://szallas.hu/seat-nyeremenyjatek játék weboldalon (továbbiakban
Nyereményjáték weboldal) elérhető „Szallas.hu – Nyerj egy Seat Leont!” elnevezésű
nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.
A játék szervezője és lebonyolítója a Szallas.hu Kft. (továbbiakban: Szervező)
A Szervező weboldala: http://www.szallas.hu
A játék szervezőjének irodája: 3529 Miskolc, Lévay u. 2. és 1037 Budapest, Montevideo u. 9.
A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan
elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban
foglaltakat.
A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték
szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.
Jelen Játékszabályzat hatálya a Szervező által meghirdetett Játékra terjed ki, valamint annak
résztvevőire (a továbbiakban: Játékos), és mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban
igényérvényesítéssel vagy kifogással lépne fel.
A Facebook.com Játékhoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett
szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.

1.

A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden 14 évnél idősebb természetes személy, aki Magyarországon
tartózkodási vagy lakóhellyel, illetve a regisztrációhoz szükséges +36/20-as; 30-as; 70-es; 31-es
előhívójú mobiltelefonszámmal rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek
maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele
(továbbiakban: Játékos).
Az a személy, aki – a részvételi feltételek elfogadásának időpontjában – a 14. életévét betöltötte, de a
18. életévét még nem töltötte be, vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes személynek minősül,
a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a Nyeremény átvételére és igénybevételére,
valamint a jelen Játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes
képviselőjével vagy gondnokával együtt – elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel
együtt – jogosult.
A Játékban magyarországi lakóhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező személyek vehetnek részt.
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A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

●
●

a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok Ptk.
8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói;
egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremények felajánlói, stb.)
tulajdonosai, vezető tisztségviselői, 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, a Sorsolásból kizárja azt a
Játékost, vagy a Játékos kisorsolása esetén a Nyeremény átadását megtagadja annak a Játékosnak,
továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást
kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki:
a) a Játék menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes
úton kíván a Játék során előnyhöz jutni,
b) más Játékos vagy személy regisztrációs adataival (pl. Facebook profil) visszaél;
c) a Játék tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti;
d) a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy
a sorsolást megelőzően visszavonja.
A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost.
A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint bírálja el.
A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a
valóságnak.

2.

A Játék leírása

A Játék során, annak időtartama alatt a Játékos a lentebb meghatározottak szerint virtuális
sorsjegyekhez (a továbbiakban: Sorsjegyek) juthat hozzá, amelyekkel a Játék időtartama alatt tartott
sorsolások útján különböző nyereményeket, valamint a Játék időtartamának végén főnyereményként
egy Seat Leon 1.2 TSI Reference Plus Start & Stop 110 LE autót (pontosabban a gépjármű
tulajdonjogának megszerzésére jogosító – kizárólag a Porsche Hungariánál beváltható – utalványt)
nyerhet.
A Játékba történő jelentkezés módja a tudásalapú kérdés helyes megválaszolása, a kért adatok
valós és hiánytalan megadása, a Szervező és a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. marketing és
közvetlen üzletszerzési célú megkeresés céljára adott adatkezelési hozzájárulások megadása a
Nyereményjáték weboldalán.
A feliratkozás akkor véglegesül, ha a Játékos a fentebb jelzett weboldalon erre a célra kialakított
felületen megadja a feliratkozási folyamat során általa megadott telefonszámra a Szervező által SMSben küldött kódot. (Amennyiben a Játékos nem kapta meg az SMS-ben küldött kódot, akkor a Szervező
ügyfélszolgálatán jelezheti azt a +36 30 344 2000-as telefonszámon 8:30 és 19:30 között vagy a
nagynyeremenyjatek@szallas.hu email címen. Amennyiben a Játékos rendelkezik már korábbról
Szallas.hu profillal, és ott már megadta a telefonszámát, ami nem változott, akkor nem kap kódot SMSben és a regisztráció utolsó lépése kimarad, ilyenkor elegendő a kért adatok hiánytalan
megválaszolása, az adatkezelési hozzájárulások jóváhagyása, valamint a tudásalapú kérdés helyes
megválaszolása.)
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A Játékban való részvételre a fentiek szerint jogot szerzett Játékos az alábbi módokon juthat
Sorsjegyekhez:
A.) A Játékos a Játék időtartama alatt a Szallas.hu weboldalon keresztül lebonyolított, a szállásadó
által érvényesen visszaigazolt, azaz elfogadott szállásfoglalás esetén foglalásonként 20 darab
Sorsjegyet kap. Egy Játékos a Játék időtartama alatt maximum 40 db sorsjegyet gyűjthet a foglalása
által, azaz 2 db szállásadó által érvényesen visszaigazolt, azaz elfogadott szállásfoglalást vesz
figyelembe a Szervező a Játék időtartama alatt.
B.) A Játékos a Játék időtartama alatt a Szallasguru.hu weboldalon keresztül utalványt vásárolt, és
a szállásadó részére az utalvány összegét kifizette. Vásárlásonként 20 darab Sorsjegyet kap.
Egy Játékos a Játék időtartama alatt maximum 40 db Sorsjegyet gyűjthet az utalvány vásárlása által,
azaz 2 db szállásadó részére kifizetett utalványt vesz figyelembe a Szervező a Játék időtartama
alatt.
C.) Amennyiben a Játékos a Játék időtartama alatt végignézi a belinkelt Seat Leon videót és
helyesen megadja a videóban szereplő kódot, automatikusan 6 darab Sorsjegyet kap.
D.) Amennyiben a Játékos a Játék időtartama alatt megnézi a belinkelt Szallas.hu videóját és
helyesen megadja az abban szereplő 4 számjegyű kódot, automatikusan 6 darab Sorsjegyet kap.
E.) Amennyiben a Játékos a Játék időtartama alatt hiánytalanul megválaszolja a belinkelt kérdőív
kérdéseit, automatikusan 6 darab Sorsjegyet kap.
F.) A Játékosnak a Nyereményjáték weboldalán erre a célra kialakított felületen lehetősége van
harmadik személyeket meghívni a Játékban való részvételre. A Játékos annyi Sorsjegyet kap, ahány
általa meghívott harmadik személy a Játék időtartama alatt véglegesíti a Játékra való regisztrációját
a fentiek szerint.
A Játékos harmadik személyt emailben vagy Facebookon keresztül tud meghívni a Nyereményjáték
weboldalán. Az „Oszd meg barátaiddal!” menüpontra kattintva egy egyedi link jön létre, amelyen
keresztül azonosítható, hogy a Játékos hívta meg a harmadik felet a Facebookon keresztül vagy
valamely fórumban, blogon megosztva. Emailen keresztül is meghívhatók ismerősök, barátok, a
„Küldj emailt barátaidnak” menüpontra kattintva: itt adható meg az ismerősök email címe.
Sorsjegyet csak azután kap a Játékos, ha a harmadik fél regisztrált is a Játékba, ilyenkor
Szervező emailen keresztül küldi el, valamint a Játékos profilján is megjelenik az. A harmadik fél a
regisztrációját követően szintén egy Sorsjegyhez jut, amit a Szervező emailen keresztül küld el neki,
illetve megjeleníti a személyes profilján is. A Játékos vállalja, hogy harmadik személy meghívásakor
tisztességesen jár el, nem spammel, és a meghívásnál felelősséget vállal a használt email címért.
F.) Amennyiben Szervező a Játék időtartama alatt a Sorsjegyek megszerzésére a fentieken túl
további lehetőségeket kíván biztosítani, úgy arról a Játékost a feliratkozáskor megadott email címére
küldött elektronikus levél útján értesíti, illetve ezen lehetőségeket folyamatosan közzéteszi a
Nyereményjáték weboldalán.
A Játékos a Sorsjegyeket a Játékra való jelentkezés során megadott email címre a Szervező által
küldött elektronikus levélben kapja meg, valamint a Játékos a Sorsjegyeket a Nyereményjáték
weboldalon a Profil menü pont alatt is megtekintheti, amennyiben regisztrált.
A Játékosnak a Játék időtartama alatt lehetősége van a rendelkezésére álló Sorsjegyek adatait
ellenőrizni akként, hogy a Nyereményjáték weboldalán belép a profiljába és megnézi a Sorsjegyeim
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menüpontban található sorsjegyeket. Ha a Játékos emailben is szeretné elküldetni magának a
Sorsjegyeket, a Szervező elektronikus levélben elküldi a Játékos által addig összegyűjtött Sorsjegyek
adatait a „Sorsjegyek elküldése emailben” gombra kattintva. Ezen lehetőséget az annak kiszolgálását
biztosító technológia működési beállításaira tekintettel a Játékos naptári naponként 1 alkalommal veheti
igénybe.
A Játékos az általa a Játék időtartama alatt megszerzett Sorsjegyekkel vesz részt a Játék végén
tartandó nyeremények sorsolásában, valamint a havi sorsolásokon – amennyiben rendelkezik
elegendő Sorsjeggyel, mely a nyeremény elnyeréséhez szükséges.
Azokat a Játékosok, akik legalább 50.000 Ft értékben foglalnak szállást a Szallas.hu rendszerében
2016. november 21. és 2017. január 26. között, a Szervező értesíti arról, hogy lehetőséget kapnak egy
Seat Leon tesztvezetésre, amennyiben regisztrálnak a Játékra. A regisztrációnál megadott adatokat a
Játék Szervezője, a Szallas.hu Kft. továbbítja a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft.-nek, melynek
munkatársai telefonon és/vagy emailben megkeresik ezeket a személyeket egy ingyenes tesztvezetési
ajánlattal. Az adatok átadását követően Szervezőnek nincs ráhatása arra, a Porsche Hungaria
Kereskedelmi Kft. mikor keresi meg a Játékost.
Azok a Játékosok, akik legalább 50.000 Ft értékben foglalnak szállást a Szallas.hu rendszerében 2016.
november 21. és 2017. január 26. között, a tesztvezetési lehetőségen túl, részt vesznek egy közjegyző
előtt megtartott sorsoláson, melynek nyertese egy álomhétvégét nyerhet, ahová egy Seat Leon
gépkocsival utazhat el.
Az álomhétvége kisorsolása után a Szervező felveszi a kapcsolatot a nyertessel és tájékoztatja a
nyereményről, valamint egyeztet vele, hogy mikor felel meg neki az időpont az utazásra. Az
álomhétvégét 2017. március 5-ig lehet igénybe venni.

3.

A Játék időtartama

A játék 2016. november 21-én 10:00-kor kezdődik és 2017. április 27. 14:00-kor ér véget.
A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján
14.00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések
érvénytelenek.
A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező jelentkezéseket követő
cselekményekkel Sorsjegyek nem szerezhetők.

4.

Részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban
meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.
A Játék részvételi feltételei:
● a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása oly módon, hogy az
adatok a Játékos személyazonosító okmányával bizonyíthatók legyenek;
● adatkezelési hozzájárulás megadása az alábbi adatkezelési célok mindegyikére a Játék során
a Játékosok által megadott valamennyi adatra nézve:
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○ időszakos promócióban, a Játékban való részvétel és a Játék lebonyolítása, beleértve nyertes
Játékos értesítését, Nyeremény átadását a nyertes Játékosnak, nyertes Játékos nevének
közzétételét;
○ Játékosnak címzett elektronikus hírlevél, reklám, hirdetés, direkt marketing vagy egyéb
marketing tartalom, közvetlen üzletszerzési célú megkeresés eljuttatása a Játékos által adott
külön hozzájárulás alapján;
○ a Játékos adatainak továbbítása a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. részére (1139
Budapest Fáy u. 27);
○ hozzájárulás, hogy a főnyeremény megnyerése esetén a Szervező a Játékosról a
főnyeremény átadásakor fénykép- és videófelvételeket készítsen és ezen felvételeket az
általa üzemeltetett weboldalakon a nyereményjátékkal összefüggésben nyilvánosságra
hozza vagy a Szervező tevékenységének, szolgáltatásának népszerűsítésére és
bemutatására marketing célra felhasználja, valamint
○ annak vállalása, hogy a főnyereménytől különböző nyeremény megnyerése esetén, annak
átvételét követő 10 napon belül a Játékos elkészít és a Szervezőhöz a
nagynyeremenyjatek@szallas.hu email címre küldött elektronikus levél útján eljuttat egy
olyan digitális fényképfelvételt, amely őt és az általa nyert nyereményt ábrázolja, valamint
hozzájárulás ahhoz, hogy Szervező ilyen irányú döntése esetén ezen fényképfelvételt az
általa üzemeltetett weboldalakon a nyereményjátékkal összefüggésben nyilvánosságra
hozza vagy a Szervező tevékenységének, szolgáltatásának népszerűsítésére és
bemutatására marketing célra felhasználja;
● a feltett tudásalapú kérdés helyes megválaszolása;
● amennyiben korábban a Játékos nem rendelkezett saját profillal a Szallas.hu oldalon vagy
azóta megváltozott a korábban használt mobiltelefonszáma, akkor a regisztráció során
szükséges még az SMS-ben elküldött kód megadása a regisztrációs felületen;
● legalább egy Sorsjegy megszerzése a 2. pontban leírtak szerint.
A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a
Szervezőnek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson.
A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja
nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit a végső sorsoláson. Kivételt jelent az álomhétvége
sorsolása, mely korábban, 2017. február 7-én történik meg, ahol azok közt a Játékosok közt kerül
kisorsolásra a nyeremény, akik 2016. november 21. és 2017. január 26. között érvényesen foglaltak
szállást legalább 50.000 Ft értékben a Szallas.hu rendszerén keresztül.

5.

Nyeremények

A Játék főnyereménye:
Azok a játékosok versenyeznek a fődíjért, akik legalább 21 Sorsjeggyel rendelkeznek a Játék végén. A
Nyertes az, akinek a Sorsjegyét közjegyző jelenlétében sorsolja ki a sorsolási bizottság a május 4-i
sorsoláson.
A Játék főnyereménye Seat Leon 1.2 TSI Reference Plus Start & Stop 110 LE típusú gépjármű
tulajdonjogának megszerzésére jogosító utalvány, mely kizárólag a Porsche Hungariánál váltható be.
(Az utalvány tartalmazza a gépjármű bruttó vételárát, a regisztrációs adót, valamint az üzembe- és
forgalomba helyezés költségeit, továbbá tartalmazza a gépjárművel kapcsolatos azon hatósági díjakat
is, amelyeket a jogszabályi előírások alapján a gépjármű tulajdonjogát megszerzőnek kell viselnie.
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Az utalványt a Porsche Hungaria állítja ki. Az utalvány készpénzre, illetve más gépjárműre nem váltható
át, a nyertes harmadik személyre nem ruházhatja át. A Porsche Hungaria az utalványt nála érvényesítő
nyertes részére átadja az utalványon megjelölt, a nyertes nevére forgalomba helyezett gépjárművet.
Az utalvány érvényesítése akként történik, hogy a nyertes az eredeti, sértetlen utalványt a Porsche
Hungaria részére benyújtja. Az utalvány legkésőbb 2017. június 30. napján érvényét veszti. Porsche
Hungaria sérült illetve nem eredeti utalványt nem köteles beváltani; a gépjármű átadásának ilyen okból
történő elmaradásáért felelősség nem terheli.
A Szervező a főnyereményen kívül megnyerhető további nyeremények listáját és azok sorsolásának
időpontját a Nyereményjáték weboldalán teszi közzé, azzal, hogy a Szervező a nyeremények, beleértve
a főnyereményt is, körét a Játék időtartama alatt folyamatosan jogosult bővíteni, módosítani,
megváltoztatni egyoldalúan és saját belátása szerint.
Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult
Játékos.
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi
ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.
Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált
szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)
Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény,
akkor ahhoz értékben azonos nyeremény kerül átadásra, amelyet a Szervező jogosult egyoldalúan
meghatározni. A Játékban a Játékos ennek tudatában vesz részt.
A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Szervező és a Játékos
kötelesek együttműködni.
A Szervező partnere, a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. vállalja, hogy kifizeti a nyereményre
esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban
közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.
A Szervező nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával, vagy egyébként a
nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.
A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.
A Játék fődíjának nyertese egyúttal vállalja, hogy miután hivatalosan is átvette a nyereményt, a Seat
Leon 1.2 TSI Reference Plus Start & Stop 110 LE típusú személygépkocsit, azt két éven át nem adja
el és az autón található matricát nem távolítja el. Amennyiben a fődíjat megnyerő Játékos megszegi
ezt, ellene polgári peres eljárás indítható.

A Játék további díjai:
Havonta kisorsolásra kerül egy-egy értékes, 2 főre szóló, 2 éjszakás félpanziós wellness hétvégés
kikapcsolódás utalvány formájában azok közt, akik a sorsolás időpontjáig elérték a (4.) Alhambra
szintet, azaz minimum 16 sorsjeggyel rendelkeznek.
A sorsolások időpontjai: 2017. január 17., 2017. február 21. és 2017. március 28.
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Végül a játék végén a legalább 3 autóskártyával rendelkező – azaz minimum 11 sorsjeggyel
rendelkező, Ateca, Alhambra vagy Leon szinten álló – játékosok közt kisorsoljuk a Seat kisebb értékű
ajándékcsomagait, összesen 5 darabot. A Seat ajándékcsomagok tartalma: Seat bögre, power bank,
fülhallgató és sport zsák.
Azok a Játékosok, akik legalább 50.000 Ft értékben foglalnak szállást a Szallas.hu rendszerében 2016.
november 21. és 2017. január 26. között, részt vesznek egy 2017. február 7-én, közjegyző előtt
megtartott sorsoláson, melynek nyertese egy álomhétvégét nyer egy 4*-os szállodába, ahová egy Seat
Leon gépkocsival utazhat el legkésőbb 2017. március 5-ig.
A gépkocsit kizárólag olyan nyertes vezetheti (továbbiakban mint „gépjármű használója”), aki érvényes
"B" kategóriás gépjárművezetői engedéllyel rendelkezik. A gépjármű használója a gépjármű
használatát másnak nem engedheti át. A gépjármű használójának alá kell írnia a gépjármű átvételét és
az azzal kapcsolatos felelősség vállalását igazoló nyilatkozatot 3 példányban.
A gépjármű használója a Nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a használat
időtartama alatt a gépjárművel kapcsolatban – a gépjárműadón, biztosítási díjakon és a kötelező
szervizzel kapcsolatos költségeken kívül – felmerülő összes üzemeltetési költséget (ide értve
különösen az üzemanyag, úthasználati, parkolási és egyéb hatósági díjakat, pótdíjakat, azok behajtási
költségeit, illetve az említett szolgáltatók és hatóságok által érvényesített díjakat és költségeket)
közvetlenül viseli, illetve ennek elmaradása esetén, az elmaradt és Porsche Hungariától követelt díjakat
a Porsche Hungaria részére 5.000Ft + ÁFA/eset ügykezelési díjjal együtt megtéríti. A gépjármű
használója tudomásul veszi, hogy Porsche Hungaria nem köteles vitatni az említett szolgáltatók, ill.
hatóságok által esetlegesen kiszabott pótdíjak, bírságok jogosságát.
A gépjármű használója kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a használatra átadott gépjárművet
rendeltetésszerűen, a közúti közlekedési szabályok betartásával használja, valamint a gépkocsit ért kár
esetén haladéktalanul értesíti a biztosítót és a Porsche Hungariát, viseli az önrészt, és megtéríti a kár,
biztosító által nem fedezett összegét. A gépjármű használója a Nyilatkozat aláírásával tudomásul veszi
és hozzájárul, hogy Porsche Hungaria a hatóság használat időtartama alatt elkövetett
szabályszegéssel kapcsolatos megkeresésére a Nyilatkozatot átadja az illetékes hatóságnak. A
gépjármű használója tudomásul veszi, hogy Porsche Hungaria jogosult, de nem köteles a Nyilatkozatot
a hatóságnak átadni.
A gépjármű használója vállalja, hogy személyi sérüléssel, vagy anyagi kárral járó balesetnél, illetve a
balesettel kapcsolatos helyszíni vita esetén a rendőrség intézkedését kéri, valamint a gépjármű
feltörése, rongálása, ellopása esetén a rendőrségen feljelentést tesz és az erről szóló okiratot a
Porsche Hungáriának átadja. Balesetnél a gépjármű használója köteles továbbá kellő gondossággal
eljárni, az ügy tisztázása érdekében mindent megtenni, a káreseményben résztvevők minden
lehetséges adatát beszerezni. A gépjármű használójának nincs megegyezési joga, Porsche Hungaria
terhére nem tehet elismerő nyilatkozatot.
A gépjármű használója a gépkocsit köteles üzemképes állapotban tartani és megfelelő gondossággal
tárolni, és köteles biztosítani, hogy a gépjárműben a használat ideje alatt ne dohányozzanak. A
gépjárműben bekövetkezett műszaki vagy gazdasági totálkár esetén Porsche Hungaria nem köteles a
gépjármű használója részére másik gépjárművet rendelkezésre bocsátani.
A gépjármű használója köteles haladéktalanul a gépjárművet márkaszervizbe bevinni a gyártó által
előírt átvizsgálás elvégzése céljából, amikor ennek esedékessé válását a gépjármű vagy a Porsche
Hungaria jelzi. A gépjármű használója vállalja, hogy amennyiben a gépjármű szervizbe szállítása
késedelmet szenved, úgy gépjármű használója a gépjármű piaci értéke 5,0%-ának megfelelő összegű,
de legalább 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint kötbért fizet a Porsche Hungaria részére.
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A gépjármű használója a lehető legrövidebb időn belül köteles írásban értesíteni Porsche Hungariát,
ha bármely, a gépjárművel kapcsolatos dokumentumot, kulcsot, riasztókapcsolót vagy egyéb tartozékot
ő vagy a gépjármű használója elveszített, vagy ezek bármelyike eltűnt, használhatatlanná vált vagy
megsemmisült. Az elvesztésből, eltűnésből, használhatatlanná válásból illetve megsemmisülésből
eredő károkért a gépjármű használója felel. A gépjármű használója kifejezetten elfogadja, hogy
amennyiben a gépjármű bármely kulcsát nem tudja haladéktalanul visszaszolgáltatni a gépjármű
tekintetében bekövetkezett káresemény esetén, úgy a biztosító mentesül a kártérítési kötelezettsége
alól, így a gépjárművel összefüggő teljes kárt a gépjármű használója köteles megtéríteni.
A gépjármű használója nem jogosult a gépkocsit taxiként, illetve autóverseny céljára használni, vagy
albérletbe adni, azzal állatot szállítani, költöztetni, vagy üzletszerű, bevételszerző tevékenységet
folytatni.
A gépjármű használója csak a Porsche Hungaria előzetes, írásbeli engedélyével távozhat a gépkocsival
külföldre, az engedélyben meghatározott, területre és időtartamra.
Az álomhétvégét követő napon a gépjármű használójának a gépjárműre vonatkozó használati joga
automatikusan megszűnik. Ha pedig a gépjármű használója a gépjárművet az álomhétvégét követő
nap 15 óráig a Porsche Hungaria székhelyén nem szolgáltatja vissza a Porsche Hungaria részére, úgy
Porsche Hungaria jogosult (de nem köteles) a gépjárművet önhatalmúlag birtokba venni. A gépjármű
használója köteles a használati jog megszűnése esetén továbbhasználati díjat fizetni a gépjárművek
után arra az időre, amíg a gépjárműveket vissza nem szolgáltatja a Porsche Hungaria részére, illetve
amíg azt a Porsche Hungaria önhatalmúlag birtokba nem veszi.

6.

Sorsolás

A főnyeremény – a Seat Leon 1.2 TSI Reference Plus Start & Stop 110 LE típusú gépjármű LE
személygépkocsi – sorsolása 2017. május 4-én történik a Porsche Hungaria Kft. telephelyén (1139
Budapest Fáy u. 27. címen), közjegyző jelenlétében.
A Szervező a havonta kisorsolásra kerülő szállásutalványok sorsolásának időpontját a Nyereményjáték
weboldalán teszi közzé. Ezen nyeremények sorsolása minden alkalommal egy véletlenszerűség elve
alapján működő számítógépes programmal történik a Szervező székhelyén, a Szervező 3
munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt. A sorsolásokról a sorsolási bizottság tagjainak
aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül.
A sorsolások alkalmával minden nyereményhez 2 fő pótnyertes sorsolása is történik. Amennyiben a
nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményről szóló értesítésre annak Szervező általi
elküldését követő 14 napon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel az értesítésben
meghatározott módon, vagy nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban
nem veszi át, vagy visszautasítja, a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá.
Amennyiben a sorban utolsó helyen álló pótnyertes sem válik jogosulttá, úgy az adott nyereménynek
nincs nyertese, az a Szervező tulajdonában marad.
A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban
meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja. A nyertes Játékos
továbbá vállalja, hogy biztosít egy fényképet is önmagáról, amit elküld a Szervezőnek.
Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve és lakóhelye
(város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó, illetve a képmása nyilvánosságra hozatalára vonatkozó
adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.
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Azok a nyertesek, akik a szállásutalványt nyerik meg, ugyanúgy jogosultak részt venni a játék végén a
főnyeremény sorsolásán.
2017. február 7-én közjegyző előtt a Porsche Hungaria Kft. telephelyén (1139 Budapest Fáy u. 27.
címen) kerül kisorsolásra az a Játékos, aki 2016. november 21. és 2017. január 26. között legalább
50.000 Ft értékben foglalt szállást a Szallas.hu rendszerében és aki egy álomhétvégét nyerhet egy
magyarországi 4*-os szállodába teljes ellátással, ahová egy Seat Leon gépkocsival utazhat el. Az
álomhétvége nyereményt 2017. március 5-ig veheti igénybe a nyertes, ha ez addig nem történik meg,
a nyereményre nem tarthat jogot.
Ezen a sorsoláson nem Sorsjegyeket sorsol a Játék szervezője, hanem a Játékosok közül ki egy
személy, akinek a nevét kihúzzák azok közül, akik regisztráltak a Játékra és legalább 50.000 Ft
értékben foglaltak szállást a Szallas.hu rendszerében. A nyertes sorsjegyei ugyanúgy részt vesznek a
játék végén történő főnyeremény sorsolásakor.

7.

Nyertesek értesítése

A nyerteseket a Szervező a Játékra történő jelentkezéskor megadott elérhetőségeken (telefonon és
emailben) értesíti a sorsolásokat követő 3 munkanapon belül.
A Szervező a nyertes(ek) nevét és lakóhelyét a város megnevezésével a Nyereményjáték weboldalán
teszi közzé az egyes sorsolások napján.
A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a bekért adatok pontos
megadása, valamint a heti nyeremények esetében egy fotó megadása is.
Az álomhétvége nyertesét a 2017. február 7-i sorsolást követően telefonon és emailben értesíti a Játék
Szervezője.

8.

A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele
érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény
a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem
terheli.
A főnyereményt a nyertesnek – vagy meghatalmazottjának – a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft.
személyesen adja át a székhelyén (1139 Budapest Fáy u. 27. címen), miután kapcsolatba léptek
egymással és időpontot egyeztettek.
A havonta kisorsolásra kerülő szállásutalványok nyerteseit Szervező értesíti sorsolást követően 3
napon belül telefonon és emailben is. Szervező elkéri a Játékos postacímét, ahová a megnyert 2 főre
szóló, 2 éjszakás félpanziós pihenésre jogosító szállásutalványt elküldi. A sorsolások időpontjai:
2017. január 17., 2017. február 21. és 2017. március 28.
A Játék végén kisorsolt kisebb értékű Seat ajándékokat a Szervező postán vagy a TRANS-O-FLEX
Hungary Kft. futárszolgálaton keresztül juttatja el a nyerteseknek.
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A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan
és pontos megadása. A Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében,
azonban a postázás általában hosszú átfutási idővel történik. A Játékos felel a Játékban történő
részvétel során megadott adatai helyességéért és valóságosságáért, a Szervező nem vállal
felelősséget a hibásan, hiányosan vagy helytelenül megadott adatokból eredő semmilyen
következményért, kárért.
Az álomhétvége nyertesét a 2017. február 7-i sorsolást után a Szervező telefonon és emailben értesíti.
A hétvégére a nyertes egy Seat Leon gépkocsival utazhat el, melyet a hétvégét követően vissza kell
adjon a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. képviselőinek. A gépjármű használatára vonatkozó
feltételeket a Nyertes és a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. külön szerződése rögzíti.
A nyereményeket a Szervező kizárólag magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
Játékosoknak postázza. A Szervező a nyereményt egy alkalommal postázza.
A nyeremények kézbesítésével kapcsolatos észrevételek és reklamációk a Szervezőnél tehetők meg.
Amennyiben a nyertes a vele történt kapcsolatfelvételt követő 30 napon belül, az előre egyeztetett
időpontban a főnyereményt nem veszi át, úgy a főnyereményre szóló jogosultságát véglegesen
elveszíti.
A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal
írásban visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével
haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 15 napon belül köteles tájékoztatni a Szervezőt.
A nyereményt a nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással
meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a Szervezőt előzetesen
értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a Szervező részére átadja. Ebben az esetben a nyertes
tudomásul veszi, hogy a meghatalmazott számára csak akkor kerül átadásra a nyeremény, ha az
átvevő személy hozzájárul, hogy a Szervező a nyeremény(ek) átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt
készítsen, és az átvevő képmását, hangját ekként rögzítse, és a jelen Szabályzatban foglaltak szerint
nyilvánosságra hozza.

9.

Adatkezelés

A Szervező általános adatkezelési
http://szallas.hu/adatvedelmi-nyilatkozat

gyakorlatára

vonatkozó

információk

itt

érhetőek

el:

A Játékban a Szervező az alább részletezett speciális adatkezelési elvek mentén kezeli a Játékosok
adatait.

Az adatkezelés jogalapja:
A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő
tájékoztatás birtokában történt.
Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a
Játékban való részvétel és jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.
A személyes adatok felvétele és kezelése a Játékosok 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bek. a)
pontja szerinti önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) személyes adatainak kezelése az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.
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A kezelt adatok köre:
a) A Játékra való regisztráció során megadott személyes adatok: Vezetéknév, Keresztnév, Email
cím, Telefonszám, Lakóhely település neve és irányítószáma;
b) A marketing és közvetlen üzletszerzési célú megkeresés céljára megadott személyes adatok:
Vezetéknév, Keresztnév, Email cím, Telefonszám, Lakóhely település neve és irányítószáma,
a Seat márkával kapcsolatos vélemények;
c) A szállásközvetítés céljából megadott adatok: Név, Email cím, Ország, Irányítószám,
Település, Utca házszám, Telefonszám; Családi állapot; A háztartás mérete; Utazási
szokások;
d) Játékosról készült kép, hang- és videófelvétel.

Az adatkezelés célja:
A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a Szervező
nyereményjáték adatbázisába (adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH–73427/2014), külön
hozzájárulással reklám- és marketing célú adatbázisába (adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH–
56613/2012), valamint a szállásközvetítésre használt adatbázisába (adatkezelési nyilvántartási
azonosító: NAIH–56614/2012) kerüljenek, illetve azokat a Szervező az alábbi célokból kezelje:
●







a nyereményjátékra való regisztráció során megadott adataik kezelésének célja:
- időszakos promócióban, a Játékban való részvétel és a Játék lebonyolítása, beleértve
nyertes Játékos értesítését, Nyeremény átadását a nyertes Játékosnak, nyertes Játékos
nevének közzétételét;
a Játékosról készült kép, hang, illetve videofelvétel kezelésének célja:
- a Szervező által üzemeltetett weboldalakon a nyereményjátékkal összefüggésben történő
nyilvánosságra hozatal,
- a Szervező tevékenységének, szolgáltatásának népszerűsítésére és bemutatására történő
marketing célú felhasználás;
a marketing és közvetlen üzletszerzési célú megkeresés céljára megadott személyes adatok
kezelésének célja:
- Játékosnak címzett elektronikus hírlevél, reklám, hirdetés, direkt marketing vagy egyéb
marketing tartalom eljuttatása, amennyiben ehhez a Játékos külön kifejezetten hozzájárult,
a szállásközvetítés céljából megadott adatok kezelésének célja:
- Játékosnak címzett elektronikus hírlevél, reklám, hirdetés, direkt marketing vagy egyéb
marketing tartalom eljuttatása, amennyiben ehhez a Játékos külön kifejezetten hozzájárult.

Amennyiben valamely Játékos a hozzájárulás megadását követően adatai marketing és közvetlen
üzletszerzési célú megkeresés céljára történő kezelését meg kívánja tiltani, az elektronikus levél alján
található link útján vagy a szallas@szallas.hu email címen vagy írásban postai úton a Szallas.hu Kft.
(3529 Miskolc, Lévay J. 2.) postai címen vonhatja vissza hozzájárulását. A Játékból történő kizárás nem
eredményezi a szállásközvetítési, üzletszerzési, illetve marketing célú hozzájárulások automatikus
visszavonását.

Az adatkezelés időtartama:




a nyereményjátékra való regisztráció során megadott adatok: a nyertesekre vonatkozó, alább
felsorolt eltéréseket figyelembe véve legfeljebb a sorsolást követő 24 hónapig;
marketing és közvetlen üzletszerzési célú megkeresés céljára adott adatok: hozzájárulás
visszavonásáig;
szállásközvetítés céljából megadott adatok: hozzájárulás visszavonásáig.

A nyertes Játékosok által beküldött, illetve a főnyeremény nyerteséről készült felvételeket az általa
üzemeltetett weboldalakon a nyereményjátékkal összefüggésben nyilvánosságra hozza vagy a
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Szervező tevékenységének, szolgáltatásának népszerűsítésére és bemutatására marketing célra
felhasználja. A Játékos a fénykép beküldésével szavatolja, hogy amennyiben a fényképen a Játékoson
kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához
kötött, rendelkezik e személy(ek) közzétételhez való hozzájárulásával.
A nyertes Játékos(ok) név és lakcím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a
számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;

Adatfeldolgozó igénybe vétele:
Amennyiben az egyéb nyeremények kézbesítésre kerülnek, az adatfeldolgozóként eljáró Magyar Posta
Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2–6.) vagy a TRANS-O-FLEX Hungary Kft. (1239 Budapest, Európa
út 12.) részére átadja.

Adattovábbítás:
A Játékosok a játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a Porsche Hungaria
Kereskedelmi Kft.-nek (1139 Budapest Fáy u. 27.) továbbítsa a Játék során megadott valamennyi
személyes adatukat. Az Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. a Játékosok adatait a http://www.seat.hu
honlapon az Impresszum és adatvédelem pontban lefektetett szabályok szerint kezeli.
A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz is, hogy a Porsche Hungaria
Kereskedelmi Kft. a részére megküldött személyes adatokat felhasználja és marketing vagy közvetlen
üzletszerzési céllal megkeresse.
Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai
kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a Szervezőnél, a Szervező fenti elérhetőségein.
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.

10.

Felelősség

A jelentkezések hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási
késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott
adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt
maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a
Szervezőnek nem ellenőrzi. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi
következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.
A Szervező a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a
felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény
hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és
szavatosság keretében érvényesítheti.
A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való
részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során
bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A
Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a
nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel
szembeni igényérvényesítésről.
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A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott
célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá
felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot
tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a
rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy
kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy
vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást
indít, a Játékos köteles minden a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek
megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szervezőt a Játékos bármely
jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

11.

Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat egyoldalú bármilyen megváltoztatására.
A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 30 napig elérhető a Nyereményjáték
weboldalán.
Szervező a jelen Játékszabályzat 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 vagy
Facebook oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) 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.
Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor
megadott email címről nagynyeremenyjatek@szallas.hu email címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse
fel a Játék elnevezését.
A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.

Kelt: Budapest, 2016. november 15.
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