„Üzemanyagkártya” nyereményjáték
Akciónkban, minden 4-ik eladott autónkhoz egy 15.000 Ft értékű OMV által felajánlott üzemanyag
kártyát adunk ajándékba az OMV jóvoltából! Látogassa meg győri használtautó centrumunkat,
győződjön meg a 4X garancia szolgáltatásunk előnyeiről és élvezze a biztonságos használtautó
vásárlás minden olyan előnyét, melyet prémium szolgáltatásunk adhat! Szeretettel várjuk!

1. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
1.1. Az OMV Hungária Kft. (Székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 6 -10. 5.
emelet 5/A.) (továbbiakban: “OMV”) és az EuroFleet Gépjármű Flottakezelő Zrt. (Székhely:
Tényő, Kossuth Lajos u. 39.) (továbbiakban: “EuroFleet”), által szervezett és lebonyolított
„Üzemanyagkártya” nyereményjátékban („Játék”) kizárólag az a magyarországi lakó- vagy
tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító
igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy
magyar állampolgár vehet részt (”Játékos”), aki a Játék jelen játékszabályzat 2. pontjában írt
időtartama alatt:
1.1.1. negyedik vásárlóként az EuroFleet Gépjármű Flottakezelő Zrt. használtautó centrumában
és igazoltan vásárolt bármilyen használtautót.
1.2. Az EuroFleet kizárólag azokat a vásárlásokat tekinti érvényesnek, amelyek során a Játékos
és az EuroFleet Zrt. között létrejött tényleges vásárlás/eladás. Előzetesen foglaló átadásával,
majd onnantól számítva 2 héten belül a teljes vételár kifizetésével megtörténik az adás-vétel.
Minden vásárló, aki a fenti feltételeket teljesíti, a vásárláskor beleegyező nyilatkozatot tesz az
EuroFleet részére, amiben kifejezi a játékban való részvételi szándékát, egyúttal hozzájárul a
játékban való adatainak felhasználására.
1.3. A Játékból ki vannak zárva az OMV Hungária Kft. és az EuroFleet Zrt. alkalmazottai, valamint
a töltőállomásokat üzemeltető cégek tulajdonosai és alkalmazottai, a Játék lebonyolításában
részt vevő ügynökségek tulajdonosai, alkalmazottai és alvállalkozói, valamint az itt felsorolt
személyek Ptk. 8:1.§ 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

2. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
A Játék időtartama: 2020. október 1. 00:00 – 2020. december 31. 24:00, vagy az ajándék készlet
erejéig.

3. A JÁTÉK MENETE
3.1. Az EuroFleet a játék időtartama alatt minden negyedik létrejött vásárlást jutalmazza, de
maximum 14 db üzemanyagkártya kerül kiosztásra. A vásárlás sorrendjét az EuroFleet felügyeli,
arról nyilvántartást vezet.

3.2. A sorrendet az EuroFleet vezeti, a sorrendiséget az adásvételi szerződés megkötésének és
/ vagy legalább a foglaló átadásának időpontja határozza meg.

4. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA
4.1. Nyeremények
A Játékban a következő nyereményeket lehet megnyerni:
●

15 ezer Ft értékű OMV üzemanyagkártya / vásárlás (Max 14db)

4.1.1. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.
4.2. Nyertesek
4.2.1 Az OMV üzemanyagkártya nyertese az lehet, aki a megadott játék időszakában vásárolt
az EuroFleet Gépjármű Flottakezelő Zrt. használtautó centrumában bármilyen használtautót,
és az sorrendben a negyedik vásárlásként valósult meg.
4.3. A nyertesek értesítése
4.3.1. A nyertes Játékosokat Az EuroFleet közvetlenül Az EuroFleet helyszínén lebonyolított
vásárláskor (foglaló átadásakor) értesíti, amit a vásárlás során megadott e-mailes
elérhetőségen keresztül írásban is megerősít (”Értesítés”).
4.3.2. Szabályos értesítésnek minősül, amennyiben EuroFleet igazolni tudja, hogy az e-mailt a
megadott e-mail címre elküldte. A kézbesítésért Az EuroFleet-őt semmilyen felelősség nem
terheli.
4.4. A nyeremények átvételének módja és feltételei
4.4.1. A nyereményt, egy 15 000 FT értékű OMV üzemanyagkártyát az EuroFleet személyesen
adja át a nyertes Játékosnak Az EuroFleet helyszínén történő megvásárolt használtautó
átvételekor, jelen nyeremény szabályzat 1.2. pont feltételei szerint.
4.4.2. A nyeremény átvételének feltétele jelen nyeremény szabályzat 1.2. pontja szerinti
vásárlás és az azt igazoló eredeti adásvételi szerződés együttes megkötése.
4.4.3. A nyeremény meghatalmazott útján is átvehető. Meghatalmazott lehet minden legalább
korlátozottan cselekvőképes személy, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és
mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű meghatalmazással
igazolja. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek születési családi
neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, valamint személyi igazolvány száma, két
tanú aláírása, vagy saját kézzel írt, aláírt meghatalmazás.
4.5. Amennyiben a nyertes Játékos nyereményét az erre nyitva álló két hetes határidőn belül
nem veszi át, azzal az EuroFleet a vonatkozó jogszabályban előírt módon jár el.

5. ADÓZÁS
5.1. A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget az OMV Hungária Kft. viseli,
azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás
költségei) a Játékost terhelik.
6. ADATVÉDELEMI RENDELKEZÉSEK
6.1. A Játék során történő részletes adatkezelés szabályait a Játékra vonatkozó,
www.eurofleet.hu/omvnyeremenyjatek honlapon elérhető, külön Adatkezelési Tájékoztató
tartalmazza. A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes.
6.2. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz,
hogy
6.2.1. a Szervező, mint adatkezelő és az Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelölt
adatfeldolgozók, a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben a Játék
időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezeljék, illetve feldolgozzák;
6.2.2. nyertesek esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a
Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan
nyilvánosságra hozza (különösen a www.eurofleet.hu honlapon, és az EuroFleet Gépjármű
Flottakezelő Zrt közösségi felületein (Facebook, Instagram);
6.2.3. A nyertesekről és a nyeremény átadásáról fotódokumentáció készül, amelyet Az
EuroFleet termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további
külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben idő- és térbeli
korlátozás nélkül felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett és
részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden
rendelkezését.
6.3. Az adatkezelés időtartamára vonatkozó rendelkezéseket az adatvédelmi tájékoztató 3.
pontja tartalmazza.
6.4. Az adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi
rendelkezések megtartásával történik.
6.5. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék
lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.
6.6. Az adatkezeléssel kapcsolatos további információ az EuroFleet Gépjármű Flottakezelő Zrt.
általános adatvédelmi szabályzatában található: https://www.eurofleet.hu/adatkezelesitajekoztato .
7. VEGYES RENDELKEZÉSEK

7.1. A kézbesítés során keletkezett károkért Az EuroFleet semmilyen felelősséget nem vállal.
7.2. Az EuroFleet a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes
ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával
szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a nyereményét a 4.5 pontban jelölt határidőig
nem veszi át, azt a továbbiakban az EuroFleet-től nem követelheti.
7.3. Az EuroFleet kizárja a felelősséget minden, a www.eurofleet.hu weboldalt, illetve az azt
működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a
Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves
rendszerüzeneteket kapnak, nyereményeiket a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően,
úgy ezen esetekre az EuroFleet semminemű felelősséget nem vállal.
7.4. A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.
7.5. Az EuroFleet fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot
indokolás nélkül bármikor módosítsa, ideértve azt is, hogy a Játékot előzetes figyelmeztetés
nélkül bármikor felfüggessze vagy megszüntesse előre nem látható kivételes körülmények
felmerülése esetén. Az erre vonatkozó tájékoztatást Az EuroFleet a lehető legnagyobb
nyilvánosságot biztosítva, haladéktalanul közzéteszi.
7.6. A Játékkal kapcsolatban jogi út kizárva, kivéve a jogérvényesítés azon eseteit, amelyeknek
kizárását jogszabály nem teszi lehetővé. A Játékról további információ a www.eurofleet.hu
oldalon található. A Játékszabályzat, az Adatvédelmi Tájékoztató a www.eurofleet.hu oldalon
kerül közzétételre.
1. sz. melléklet: EuroFleet Adatkezelési Tájékoztató
2. sz. melléklet: Átvételi elismervény és adatkezelési nyilatkozat
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