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„Volvo V40 Galéria Edition” nyereményjáték hivatalos 
játékszabályzat 
 

1. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 

1.1. A Volvo Autó Galéria Kft. (címe: 1044 Budapest, Váci út 50-58. ), („Szervező”) által              
szervezett és lebonyolított „Volvo V40 Galéria Edition” 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 vagy        
Magyarországon bejegyzett –vállalkozás vehet részt (”Játékos”), aki az 1.10. pontban          
meghatározott személyek körébe nem esik, és aki a Játék jelen játékszabályzat 2.            
pontjában írt időtartama alatt,  

1.1.1. a Volvo Autó Galéria Kft-től „Volvo Galéria Edition” elnevezésű Volvo V40 típusú új             
gépjárművet rendel.  

1.1.2. a Szállítási szerződés Játékra vonatkozó mellékletének aláírásával elfogadja a jelen           
játékszabályzatban (”Játékszabályzat”), adatvédelmi tájékoztatóban leírt valamennyi      
feltételt  

1.2. A Szervező a nem valós adatokat megadó vagy a Játékszabályzat feltételeinek bármely            
okból nem megfelelő Játékosokat a Játékból kizárhatja.  

1.3. A Játékból ki vannak zárva a Volvo Autó Galéria Kft. 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: 2019. február 22. 00:00 – 2019. szeptember 15. 24:00.  

3. A SORSOLÁS IDŐPONTJA, MENETE 

3.1.1. A Szervező közjegyző jelenlétében a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes          
program segítségével sorsolja ki a nyertest. 

 
3.1.2. A sorsolás időpontja: 2019. szeptember 17. 15:00 óra. 

A sorsolás helyszíne: Volvo Autó Galéria Kft. 1044 Budapest Váci út 50-58.  

4. A NYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTADÁSA 

http://www.volvogaleria.hu/


 

4.1. Nyeremény 

 A Játékban 1 db 500.000 Forint értékű OMV üzemanyagkártya kerül kisorsolásra. 
4.1.1. A Nyeremény másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem váltható.  

4.2       Nyertesek 

4.2.1. A fődíj nyertese a Szervező által a 3.1.1. pont szerint kisorsolt Játékos. 

4.3. A nyertesek értesítése 

4.3.1 A nyertes Játékosokat a Szervező e-mailben és telefonon értesíti a sorsolás napját követő 5               
munkanapon belül (”Értesítés”).  

4.4. A nyeremények átvételének módja és feltételei: 

4.4.1. A nyereményt a Szervező személyesen adja át a nyertes játékossal előre egyeztetett             
időpontban és helyszínen. A nyeremény átvételének feltétele a személyazonosság         
igazolása és a vásárlást igazoló eredeti szállítási szerződés együttes bemutatása. 

 
 

4.4.5. Amennyiben a nyertes Játékos nyereményét az erre nyitva álló határidon belül nem veszi             
át, azzal a Szervező a vonatkozó jogszabályban előírt módon jár el.  

5. ADÓZÁS 

5.1. A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező 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 Volvo Autó Galéria Kft.            
www.volvogaleriabudapest.hu/adatkezelesi-tajekoztato honlapon elérhető 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 a Lebonyolító illetve a sorsolást végző közjegyző, Dr.             
Fullér Krisztina Közjegyzői Irodája–mint adatfeldolgozók, a megadott személyes adataikat         
a Játékkal összefüggésben az 1.1.2. pont és a Volvo Autó Galéria Kft. Adatkezelési             
szabályzata szerint, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából          
kezeljék, illetve feldolgozzák; 

 

http://www.volvogaleriabudapest.hu/adatkezelesi-tajekoztato


 

6.2.2. nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a           
Szervező, a Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal            
kapcsolatosan nyilvánosságra hozza (különösen a www.volvogaleriabudapest.hu      
honlapon, továbbá az Volvo Galéria  Facebook oldalán);  

 
6.2.3. Játékosokról és a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, 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 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 időtartama megegyezik a Játék időtartamával.  
 

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.  

7. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 
7.1. A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog. 

7.2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot            
indokolás nélkül bármikor módosítsa, ide értve azt is, hogy a Játékot előzetes            
figyelmeztetés nélkül bármikor felfüggessze vagy megszüntesse előre nem látható         
kivételes körülmények felmerülése esetén. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a           
lehető legnagyobb nyilvánosságot biztosítva, haladéktalanul közzéteszi. 

 
7.3. A Játékkal kapcsolatban jogi út kizárva, kivéve a jogérvényesítés azon eseteit, amelyeknek            

kizárását jogszabály nem teszi lehetővé. 

A Játékról további információ a www.volvogaleriabudapest.hu oldalon található.  

1. számú melléklet: Volvo Autó Galéria Kft. Adatvédelmi Tájékoztató 
 



 

Budapest,2019. február 11. 

                                             Volvo Autó Galéria Kft. 
                                          (Szervező) 


