
Játékszabályzat 

1. A nyereményjátékban való részvétel alapvető feltételei 

A nyereményjátékban résztvevők részvételükkel automatikusan elfogadják a jelen játékszabályzatot. 

A nyereményjátékban minden magyarországi lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött természetes 
személy vehet részt, amennyiben a nyereményjáték további feltételeinek is megfelel.  

A nyereményjátékban a Használtautó Kft. alkalmazottai, valamint a Ptk. 685 § b. pontja szerint azok közeli 
hozzátartozói nem vehetnek részt. 

Az autonavigator.hu honlapon a nyereményjátékban való részvétel önkéntes és ingyenes. A játékosok 
kizárólag sikeres regisztrációt követően tudnak részt venni a nyereményjátékban. Egyazon regisztrált 
játékos egy sorsolásban csak egy e-mail címmel vehet részt. A különböző e-mail címmel, de azonos 
személytől érkező regisztrációk törlésre kerülnek.  

A sorsolásban való részvétel feltétele, hogy a játékos a jelen játékszabályzatnak megfelel és a kérdőívben 
feltett kérdéseket a valóságnak megfelelően tölti ki. 

A Nyereményjátékban való részvételhez a következő adatok megadása szükséges: név, e-mail cím.  

Nyereményjátékunkban fődíjként kisorsolunk egy Ferrari Múzeum látogatást repülővel, szállással, 
autóbérléssel üzemanyagköltség és a bérléshez szükséges kaució nélkül két fő részére, valamint 50 db téli 
autós csomagot azon játékosaink között, akik kitöltik a Használói Vélemények oldalon található 
kérdőívünket. A sorsolás 2010. november 22-én történik, a nyertest e-mailben is értesítjük, illetve a 
felhasználóneve megjelenik az autónavigátor.hu honlapon is. 

A fődíj átvételének feltétele, hogy a nyertesnek vagy a vele utazó személynek rendelkeznie kell B 
kategóriás jogosítvánnyal, mivel az Olaszországi szállás és Ferrari Múzeum megközelítése bérautóval, 
egyénileg történik. 

2. A nyereményjáték szervezője  

A nyereményjáték szervezője a Használtautó Kft. 
Székhely: 9021 Győr, Újlak u. 4/a. 
Fióktelep: 1147 Budapest, Istvánffy u. 35. 
Adószám: 12705111-2-08 
Cégjegyzékszám: 08-09-014991 
Cégbíróság: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság 

A tárgynyereményeket a Használtautó Kft. partnercége ajánlja fel. Használtautó Kft. a fődíjat egy 
utazásszervező irodán keresztül biztosítja, így az utazás minőségéért felelősséget vállalni nem tud. 

3. A nyereményjáték időtartama  
 
2010. október 4-től 2010. november 21-ig. 

A nyereményjáték megkezdése előtt, és a nyereményjáték befejezése után érkezett regisztrációkat, 
valamint a helytelenül kitöltött és megküldött kérdőíveket érvénytelennek tekintjük. 

 
 
 
 



4. Nyeremények 

Fődíj: Ferrari Múzeum látogatás, repülővel, szállással, autóbérléssel (üzemanyagköltség és a bérléshez 
szükséges kaució nélkül) 2 fő részére.  Az utazás várható időpontja 2010. december 4-7-ig. Program: 
utazás repülővel Budapestről Bolognaba, bérautó felvétele a reptéren. Szállás Bolognaban. Múzeum 
meglátogatása bérautóval, egyénileg Bolognaból Maranelloba (kb. 50 km) december 6-án hétfőn. 
Hazautazás december 7-én repülővel Bolognaból Budapestre.  

Különdíjak: 50 db autós téli csomag 

A tárgynyeremények készpénzre át nem válthatók és másra át nem ruházhatók. 

5. Sorsolás 

A sorsolás időpontja és helye: 2010. november 22., a Használtautó Kft. budapesti fióktelepén. 

Sorsolás - a valamennyi kérdésre a valóságnak megfelelően kitöltött kérdőívet beküldő játékosok között -, 
egy a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik, a Használtautó Kft. 
munkavállalóiból álló sorsolási bizottság előtt, melyről hivatalos jegyzőkönyv készül. Nyereményenként 1 
nyertest és szükség esetén további pótnyerteseket sorsolunk ki. 

A sorsolás eredményéről a sorsolás napján, a regisztráció során megadott e-mail címen keresztül és az 
autonavigator.hu weboldalon is tájékoztatjuk a nyerteseket. A nyertesek hozzájárulnak nevük közléséhez 
a weboldalon. Amennyiben a nyertes 1 napon belül nem jelzi vissza, hogy a nyereményt elfogadja és át 
tudja venni, akkor nyereményigénye elévül és pótnyertes kerül kisorsolásra. 

A főnyeremény átadására a Használtautó Kft. fióktelepén kerül sor, a nyereményre jogosító okiratot az 

Autónavigátor.hu főszerkesztőjétől előre egyeztetett időpontban lehet átvenni, amennyiben a nyertes 

ennek nem tesz eleget, akkor a nyereményigénye szintén elévül. 

A tárgynyereményeket futárszolgálattal juttatjuk el a nyertesnek, amennyiben a nyertes a csomagot nem 

veszi át, akkor a nyereményigénye szintén elévül. 

6. Információ a nyereményjátékról  

A nyereményjátékkal kapcsolatban a Használtautó Kft. a 06 1 22 33 462 telefonszámon munkaidőben vagy 

az iroda@hasznaltauto.hu e-mail címen ad felvilágosítást. A nyereményjáték jelen szabályzata a 

nyereményjáték ideje alatt www.autonavigator.hu/kerdoiv weboldalon is olvasható.  

7. Adó és egyéb járulékok, díjak  

A Használtautó Kft. vállalja a nyeremények utáni személyi jövedelemadó és egyéb járulékok megfizetését. 

8. Felelősség kizárás 

A regisztráció és a kérdőív kitöltésének hiányosságáért (pl. elírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy 

szállítási késedelemért a Használtautó Kft. nem vállal felelősséget. A játékosok az általuk tévesen 

szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok valódiságát a 

Használtautó Kft-nek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatos minden felelősség, jogi és anyagi 

következmény minden esetben a játékosokat terheli. 

A Használtautó Kft. a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, amennyiben felelősség kizárását 

a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezései tiltják. 

http://www.ferrari.com/Italian/About_Ferrari/Museo-Ferrari/Pages/Chi_siamo.aspx
mailto:iroda@hasznaltauto.hu
http://www.autonavigator.hu/kerdoiv


Használtautó Kft. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a 

nyereményjátékban történő részvétel során, a nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, 

hibásműködéséből, a nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó 

költségekért, károkért, veszteségekért. 

Használtautó Kft. nem vállal felelősséget azért, ha a nyereményjáték időtartama alatt a nyereményjáték, 

illetve a nyereményjátékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. 

A játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak. Ezzel kapcsolatban bármely 

esetleges felelősség (beleértve kártérítést is) csak és kizárólag a játékost terheli. 

9. Adatkezelés 

A játékosok a nyereményjátékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy a megadott 

adataik (név, e-mailcím) a Használtautó Kft, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a 

Használtautó Kft. minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, 

a nyertesek értesítése, a nyeremények kézbesítése, a megnyert szolgáltatás igénybevétele, az ezzel 

kapcsolatos ügyintézés, reklámot tartalmazó e-mail üzenetek küldése, a sorsolásig érkező reklamációk 

kezelése céljából, valamint a nyertesek a nyeremény átvételekor megadott személyes adatait (név, lakcím, 

személyi igazolvány szám) a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a Használtautó Kft. átadja a 

Lapcom Kft-nek (9021 Győr, Újlak u. 4/A). 

A nyertesek tudomásul veszik, hogy a Használtautó Kft. a nyertesek személyes adatait 5 évig megőrzi az 

adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján (kötelező adatkezelés), melyet követően az adatok 

törlésre kerülnek. 

A nyereményjátékban részt vevők a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény értelmében kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
Használtautó Kft. részükre közvetlen megkeresés módszerével a saját, illetve harmadik személyek áruira 
és szolgáltatásaira vonatkozó reklámot közöljön (pl. reklámot tartalmazó elektronikus levél) az ebből a 
célból megadott adatait kezelje és felhasználja. A reklám közléséhez történt hozzájárulás bármikor 
korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Az adatbázis harmadik félnek nem kerül 
átadásra. 

A Használtautó Kft. a nyertesek adatait, valamint a kitöltött kérdőíven szereplő információkat a Személyes 
adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben 
meghatározott feltételeknek megfelelően bizalmasan kezeli.  

10. Vegyes rendelkezések  

A Használtautó Kft. nem sorsol a jelen Szabályzatban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb 
nyereményt. 

A játékosok a jelen játékszabályzat elfogadásával kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a 
nyeremény átvételekor készült fényképeket nevükkel (vagy választásuk szerint monogrammal) együtt a 
Használtautó Kft. marketing célokra térítésmentesen felhasználja. A Használtautó Kft. fenntartja magának 
a jogot a nyertes nevének, fotójának, nyilatkozatának, a róla készült filmnek a médiában történő 
publikálására vagy sem, anélkül, hogy ebből eredően a nyertes jogot formálhatna bármilyen egyéb anyagi 
vagy nem anyagi jellegű igényre, követelésre. 

A változtatás jogát a Használtautó Kft. fenntartja. Jogosult a nyereményjátékot bármikor visszavonni. A 

nyereményjátékkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását az autonavigator.hu 

honlapon teszi közzé. 


