
Játékszabályzat a „Mennyit bír egy szupermunkás? - A Nagy Haszonjármű 

Felmérés” Nyereményjátékához 

 

1. A Játék szervezője és lebonyolítója: 

 

A Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. (Székhelye: 1139 Budapest, Fáy u. 27., továbbiakban: 

Szervező) „Mennyit bír egy szupermunkás? - A Nagy Haszonjármű Felmérés” elnevezésű 

nyereményjátékot hirdet a https://www.facebook.com/VolkswagenMagyarorszag/ Facebook 

oldalon és a https://www.vwh.hu/szupermunkas oldalon. A Szervező által a „Mennyit bír egy 

szupermunkás? - A Nagy Haszonjármű Felmérés” lebonyolításra megbízott személy az 

ADDICT Interactive Marketing Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 1117 

Budapest, Fehérvári út 84/A., továbbiakban: Lebonyolító). 

 

1. Részvételi feltételek: 

A Nyereményjátékban kizárólag a 18. életévét betöltött, az Európai Unió valamelyik 

tagállamának állampolgárságával és európai uniós lakcímmel rendelkező, az 5. pontban 

meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes személyek (a továbbiakban: 

Játékosok) vehetnek részt, akik (együttes feltételek): 

 a https://www.vwh.hu/szupermunkas oldalon a nevük, munkahelyi e-mail címük, 

telefonszámuk és a nyeremény haszongépjárművet használó cég nevének megadásával 

regisztrálnak a Nyereményjátékra; 

 ezen regisztráció során kitöltik az űrlap kitöltésre kötelezően megjelölt mezőit, és 

elfogadják a Nyereményjáték játékszabályzatát valamint az Egyedi Adatvédelmi és 

Adatkezelési Tájékoztatóját; valamint 

 választ adnak a Szervező által feltett kérdésekre. 

 

Azon Játékosokat, akik nem a fenti feltételeknek megfelelően vesznek részt a 

Nyereményjátékban, a Szervező és Lebonyolító azonnali hatállyal kizárhatja a teljes további 

Nyereményjátékból. 

 

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt 

maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy 

azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a 

felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli. 

 

2. Nyeremény: 

 

 1 havi Volkswagen Crafter autóhasználat (a továbbiakban: Nyeremény), üzemanyag 

rendelkezésre bocsátása nélkül 

   

  

A Nyeremény az átvételt megelőzően másra átruházható, de pénzre át nem váltható, másik 

nyereményre be nem cserélhető.  

  

 

3. Nyereményjáték menete: 

 

A Nyereményjátékon való részvételhez regisztrálni kell a jelen Játékszabályzat 1. pontjában 

meghatározott módon, majd a Játékosnak válaszolnia kell a Szervező által a 

https://www.facebook.com/VolkswagenMagyarorszag/
https://www.vwh.hu/szupermunkas
https://www.vwh.hu/szupermunkas


https://www.vwh.hu/szupermunkas oldalon a Nyereményjáték keretében feltett kérdésekre. A 

kérdésekre adott válasz nem befolyásolja a Nyereményjáték eredményét. 

Egy személy a Nyereményjáték lezárultáig egyszeri regisztrációra és válaszadás leadására 

jogosult, amelyet később nem módosíthat. 

  

A Nyereménysorsoláson az vehet részt, aki a Szervező által feltett minden kérdésre hiánytalanul 

válaszol és kitölti a regisztrációs űrlapot, valamint megfelel az 1. és a 9. pontban rögzített 

feltételeknek.  

   

Olyan esetekben, amelyeket a jelen Játékszabályzat nem, vagy nem egyértelműen szabályoz, a 

Lebonyolító jogosult indoklás nélkül döntést hozni. Jelen Játékszabályzat elfogadásával a 

Játékosok elfogadják a Lebonyolító ezen döntési jogkörét. 

  

4.  A Nyertes kiválasztása, sorsolás 

 

A Nyertes kiválasztása véletlenszerű gépi sorsolással történik. 

A sorsolás időpontja: 2019.03.12. 

A sorsolás helye: ADDICT Interactive Marketing Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 

1117 Budapest, Fehérvári út 84/A. 

A sorsolás során a jelen Játékszabályzatban található feltételeknek megfelelően regisztrált 

Játékosok között egy Nyertes (illetve a kiesése esetén egy tartalék Nyertes) kerül kisorsolásra. 

5. Kizárt résztvevők: 

 

A Szervező és Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, illetve ezen 

személyek közeli hozzátartozói a Nyereményjátékban nem vehetnek részt.  

  

  

6. A Nyereményjáték időtartama: 

Nyereményjáték indulása: 2019. 02.07. 00:00 óra  

Nyereményjáték vége: 2019.03.06. 24:00 óra 

 

A Nyereményjátékban részt venni és arra jelentkezni a fenti, a Nyereményjáték indulása és a 

Nyereményjáték vége címmel megjelölt időpontok között lehet. A Nyereményjáték 

időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett válaszok érvénytelenek. 

 

Nyertesek értesítése: A Nyereményjáték nyerteseit telefonon, illetve e-mailben értesíti a 

Lebonyolító, az általuk a Nyereményjátékra való regisztráció során megadott elérhetőségeken. 

Az értesítő e-mail a kiküldéssel akkor is közöltnek minősül, ha a Játékos azt ténylegesen nem 

kapja meg. Az e-mailes értesítés kézhezvételét a Játékos köteles 5 munkanapon belül 

visszaigazolni. Amennyiben a Játékos az értesítés kiküldését követő 5 munkanapon belül nem 

végzi el a visszaigazolást, úgy automatikusan – minden további értesítés nélkül - kiesik a 

https://www.vwh.hu/szupermunkas


Nyereményjátékból, és helyette új nyertes kerül kisorsolásra, akire ugyanezen szabályok 

vonatkoznak 

 

7. Nyilvános eredményhirdetés: 

 

A Nyertes nevét a Szervező a Nyereményjáték weboldalán, illetve a Szervező Facebook-

oldalán közzéteszi a Nyereményjáték végét követő 2 munkanapon belül. A Játékosok 

tudomásul veszik, hogy a Nyereményjátékban történő részvétellel és jelen Játékszabályzat 

elfogadásával végleges és megváltoztathatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy: 

-  a Nyeremény átvétele során kép- és hangfelvétel készüljön,  

- a Nyertessel a Nyeremény átvételéről egy alkalommal videós interjú készüljön, 

- a Nyertessel a Nyeremény használata során egy alkalommal videós interjú készüljön  

- a Nyertessel a Nyeremény használatának befejeztével egy alkalommal videós interjú 

készüljön 

- Fenti felvételek a Nyertes további engedélye nélkül nyilvános bemutatásra és 

felhasználásra kerüljenek reklámcélból a felvétel készítését követő 365 napban, a 

Szervező által kezelt közösségi média felületeken.   

A Játékosok egyúttal tudomásul veszik, hogy ezen felvételekkel kapcsolatban semmilyen 

anyagi követelést nem támasztanak, arról kifejezetten és véglegesen lemondanak. Fenti 

felvételek a felvételtől számított 365 nap után megsemmisítésre, a Nyereményjáték 

weboldaláról, és a Szervező Facebook-oldaláról (a Facebook mindenkori irányadó szabályzata 

szabta korlátok között) pedig törlésre kerülnek. 

 

A Nyertes értesítése a Nyereményjáték vége után 5 munkanapon belül megtörténik, a 

jelentkezéskor megadott e-mail címén. A Nyeremény átvételéhez, igénybe vehetőségéhez a 

pontos név, lakcím, anyja neve, születési hely és idő, személyi igazolvány és gépjármű vezetői 

engedély száma, továbbá e-mail cím, telefonszám és adóazonosító jel megadása szükséges. 

 

8. Személyi jövedelemadó, illetve egyéb költségek: 

 

A Szervező vállalja, hogy a Nyertes nevében kifizeti a Nyereményt terhelő személyi 

jövedelemadót, valamint a Nyereménnyel kapcsolatban esetlegesen felmerülő további adót, és 

járulékot. Minden egyéb, esetlegesen felmerülő költség a Nyertest terheli. 

 

9. A Nyeremény átadás-átvétele: 

 

A Nyeremény átvételéhez a nyertesnek  

 18. életévét betöltött,  

 az Európai Unió valamelyik tagállamának állampolgárságával, 

 európai uniós lakcímmel rendelkező,  

 cselekvőképes személynek kell lennie, 

 érvényes, „B” típusú jogosítvánnyal kell rendelkeznie, 

 valamint el kell fogadnia az autó használati feltételeit és az ezzel összefüggő egyedi 

szerződést meg kell kötnie a Szervezővel. 

 

 

A Nyertes kiértesítését és a Nyeremény átvételének részleteit e-mailben egyezteti a Nyertessel 

a Szervező megbízásából a Lebonyolító, a Játékos által a Nyereményjátékra való regisztráció 

során megadott e-mail címen keresztül. Más e-mail cím megadása egyeztetés céljára csak a 

Nyeremény átruházásával lehetséges. 



Amennyiben a Nyertes nem elérhető a megadott e-mail címen keresztül és a kapcsolatfelvételi 

e-mailre 5 munkanapon belül nem válaszol, a Nyertes elveszíti minden jogosultságát a 

Nyereményre. A Nyertes a Nyereményre a továbbiakban nem tarthat igényt, és ezzel 

kapcsolatban a Szervezőnél semmilyen más igénnyel nem élhet. 

  

A Szervező fenntartja a jogot a Nyeremény átadásának részben vagy egészben történő 

megtagadására, amennyiben a Nyertessel történő e-mailes kapcsolatfelvétel a fentiek szerint 

nem valósul meg. Továbbá, ha a Nyereményjáték kapcsán visszaélés vagy a feltételek 

megszegésének alapos gyanúja merül fel, ezenfelül, ha vis maior áll fenn. 

 

A Nyeremény átvételéhez a Nyertesnek a Lebonyolító által meghatározott helyen kell 

megjelennie és azonosításra alkalmas érvényes személyi igazolványt, adóigazolványt és 

érvényes, „B” típusú jogosítványt kell a Szervező számára bemutatnia. A Nyertes a Nyeremény 

átvételét aláírásával igazolja. Továbbá, a Nyertesnek  egyedi szerződést kell kötnie a 

Nyeremény átvételéhez a Szervezővel. A Nyertes köteles együttműködni a Nyeremény átvétele 

érdekében.  

 

A Nyereményjátéknak nem célja, hogy kiskorú, vagy egyébként cselekvőképtelen, illetve 

korlátozottan cselekvőképes személyek vegyenek benne részt, a Játékos azonban elismeri, hogy 

a Szervező ezt ellenőrizni nem képes. Amennyiben a Nyertes kiskorú személy, vagy egyéb 

okból cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes, ezért nem jogosult a 

Nyereményre, a Nyeremény átadását a Szervező megtagadja. 

 

10. A Nyeremény átruházása: 

 

Nyeremény csak olyan személyre ruházható át, aki megfelel a Nyeremény Nyertesével szemben 

a 9. pontban részletezett követelményeknek, továbbá akire vonatkozóan az átruházás szándékát 

a Nyertes a kiértesítést követően 5 munkanapon belül a Lebonyolító felé e-mailben és telefonon 

jelzi. Majd pedig a Nyeremény átruházásáról szóló dokumentumot kitölti és két tanú által 

igazoltan aláírásával hitelesíti azt. 

 

11. A Nyeremény visszautasítása: 

 

A Nyertes a Nyereményt visszautasíthatja, teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy 

közokiratban rögzített nyilatkozattal. A Nyeremény visszautasításáról a Nyertes az okirat 

megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a kiértesítést követő 5 munkanapon belül köteles 

tájékoztatni a Lebonyolítót telefonon és e-mailben. 

 

12. Szervező és Lebonyolító felelőssége: 

 

A Szervező és Lebonyolító az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. 

Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot Szervező és 

Lebonyolító fenntartja magának. 

A Nyereményjáték ingyenességére tekintettel, a Szervező és a Lebonyolító kizár minden 

felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékon való részvétel 

során, illetve a Nyereményjáték lebonyolítása során bekövetkezett késésekből eredő vagy 

ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. Az esetleges elírásokért, hibákért a 

Szervező felelősséget nem vállal. 

  

13. A Játékszabályzat hatálya: 



 

A Játékszabályzat hatálya kiterjed a Szervező által meghirdetett Nyereményjátékra, valamint 

azokra, akik regisztrálnak a Nyereményjátékra, továbbá mindenkire, aki a Nyereményjátékkal 

kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lép fel. 

 

14. Vegyes rendelkezések: 

 

A Nyereményjátékban való részvételt vagy a Nyereményben való részesülést a Szervező nem 

köti pénz fizetéséhez vagy vagyoni előny nyújtásához a játékos részéről, illetőleg a Szervezőtől 

vagy mástól való vásárláshoz vagy szolgáltatás igénybevételéhez sem. Mindezek alapján a 

Nyereményjáték nem minősül a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 

hatálya alá tartozó bejelentés-, vagy engedélyköteles játéknak. 

 

A Nyereményjátékban való részvétel hiányosságáért/hibájáért, az internetes rendszer 

lassúságáért, leállásáért a Szervező és Lebonyolító nem vállal felelősséget. A Játékos tudomásul 

veszi, hogy a Nyereményjáték 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 ebből fakadó mindennemű 

felelősségét kizárja. 

A Szervező a Nyeremény átadásáig kizárhatja a Nyereményjátékból azt a Játékost, aki nem 

felel meg a jelen szabályzatban írt alaki és személyi feltételeknek. 

 

A játékosok által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért, a Nyereményjáték során 

adatvesztésből származó kárért, a Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. 

 

A Szervező és Lebonyolító a Nyereménnyel kapcsolatos reklamációt nem tud fogadni. A 

Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából 

azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban bizonyítottan 

csalást/hamisítást/visszaélést követ el. 

 

A Szervező bármely, az adott Nyereményjátékkal kapcsolatos döntése végleges és minden 

tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A 

Szervező a Nyereményjátékban az általa hozott bármely döntéssel összefüggésben kizárja a 

Játékosoknak a Szervezővel szembeni igényérvényesítésének lehetőségét. 

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékot a felhasználó előzetes egyedi értesítése 

nélkül bármikor kiegészítse, felfüggessze, visszavonja feltételeit akár visszamenőleges 

hatállyal is módosítsa, vagy azt beszüntesse. 

 

A Szervező fenntartja magának a jogot jelen szabályzat és az Egyedi Adatvédelmi és 

Adatkezelési Tájékoztató módosítására, kiegészítésére, illetve visszavonására, melyet a 

www.vwh.hu oldalon tesz közzé. Az erről való megfelelő tájékozódás kizárólagosan a 

Játékosok felelőssége. 

A Facebook mentesül mindenfajta felelősség alól a Játékosok és a Szervező felé a 

Nyereményjátékot illetően. A Nyereményjátékot a Facebook nem támogatja, nem szervezi és 

nem bonyolítja le, vele semmilyen módon nem áll kapcsolatban. 

 

15. Személyes adatok kezelése 

http://www.vwh.hu/


 

A Nyereményjáték keretében történő adatkezelésről szóló részletes, Egyedi Adatvédelmi és 

Adatkezelési Tájékoztató az alábbi linkre kattintva ismerhető meg: 

https://szupermunkas.addictia.hu/public/pdf/vwh_szupermunkasteszt_adatkezeles.pdf  

  

  

Budapest, 2019. február 6. 

 

 

Sok szerencsét kíván a 

Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft.! 

https://szupermunkas.addictia.hu/public/pdf/vwh_szupermunkasteszt_adatkezeles.pdf

