
Toyo nyereményjáték 

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT 

 

1. Az Abroncs Kereskedőház Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 71-73., továbbiakban: 

Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon 

devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik 8. pontban 

meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos), és aki a Játék időtartama 

alatt a játékban részt vevő szervizek valamelyikétől megvásárolja a lenti 1.1 pontban 

meghatározott terméket és a vásárlást követően 

a.) kitölti a regisztrációs sorsjegyet, amelyen a következő adatokat kell megadni: név, 

telefonszám, e-mail cím, lakcím, és a számla sorszámát. 

b.) A szervizben elhelyezett „Toyo jelzéssel” ellátott regisztrációs dobozba helyezi a 

regisztrációs sorsjegyet. 

1.1         A játékosnak 4 darab Toyo abroncsot kell megvásárolni, hogy teljesítse a feltételt. A 

nyereményjátékban kizárólag a Toyo abroncsok vesznek részt. 

 1.2        A regisztrációs lap kitöltésével a Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- 

és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. 

1.3      A Játékban való részvétel további feltétele az is, hogy a Játékos az eredeti 

Blokkot/Számlát őrizze meg és a jelen játékszabályban írtak szerint az erre a célra 

kijelölt gyűjtődobozba helyezze el a sorsjegyet. Csak azokat a vásárlást igazoló Számlákat 

fogadja el a Szervező érvényesnek, amelyeken a Játékban résztvevő termékek – márkanevet 

is tartalmazó - megnevezése is szerepel, vagy ahol nincs lehetőség erre a szerviz igazolja.  

2. A Játék 2014. november 10. napjától 2014. december 12. napjáig tart. 

A Sorsjegyek beérkezésének határideje 2014. december 12. délután 20 óra. 

 

3. Egy Játékos korlátlan mennyiségben pályázhat az 1. pontban leírt módon. 

 

4 db Toyo abroncs esetén 1 regisztrációs sorsjegyet lehet kitölteni, így ha valaki 8 db Toyo abroncsot 

vásárol, annak lehetősége van 2 regisztrációs lap kitöltésére. 

Egy regisztrációs lapon csak egy pályázatot lehet feltűntetni.  



A Szervező egy sorszámot, dátumot és időt csak egyszer fogad el érvényesnek a Játék ideje 

alatt. 

4. A Játék időtartama alatt az érvényes sorsjegyek közül, kisorsolásra kerül: 

- 1 db 100.000 Ft értékű utalvány a Velence Resort and Spa-ban 

- 5 db Ipad Mini 16 GB Wifi 

- 6 db 20.000 Ft értékű Sodexo utalvány 

A nyeremények kézi sorsolással kerülnek kisorsolásra, közjegyző jelenlétében. 

Időpont: 2014. december 16-án 14:00 órakor. 

Helyszín: 1119, Budapest, Fehérvári út 71-73. 

5. A Szervező a nyerteseket telefonon értesíti a sorsolás napján. A Szervező a nyertesek nevét 

valamint a település nevét, ahol lakik-, közzéteszi a játékban részt vevő szervizekben. 

6. A nyeremények átadására az ország egész területén futárszolgálattal kerül sor az érvényes 

számla és személyigazolvány másolatának elküldését követően 30 napon belül. E-mailben és 

postai úton is van lehetőség elküldeni a kért dokumentumokat, okmányokat ( 

személyigazolvány másolata, számla másolata, sorsjegy, ami az ügyfélnél maradt). A nyertes 

Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a 

sorsolást követő 90 napon belül sor kerüljön.  Ha ezen együttműködési kötelezettségének a 

nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy e körülmény 

a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét e 

határidőn belül tudja biztosítani. 

7. A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki nem felel meg a 

jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából 

eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. 

8. A Játékból ki vannak zárva az Abroncs Kereskedőház Kft. dolgozói, a játékban részt vevő 

szervizek dolgozói és e személyek a hatályos Ptk. szabályozása szerint meghatározott közeli 

hozzátartozói. 

9.        A nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatók. A nyereményhez 

tartozó SZJA fizetési kötelezettséget, valamint az ajándékok postázási költségét a Szervező 

viseli. 



10.  Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos 

érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt 

jogosult. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) A Játékban 

cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt. 

 

11.    A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, 

címelírás, stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve 

a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem 

vállal.  

 
12. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét 

jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával 

szemben érvényesítheti, akit a Szervező a nyeremény átadásakor a nyertes számára megjelöl. 

 

13. Bármilyen, a promócióval kapcsolatban felmerülő, probléma vagy kérdés esetén kérjük, hívja 

az Abroncs Kereskedőház Kft. Marketing osztályát belföldön a 06 1 371-3326 helyi tarifán 

hívható telefonszámon vagy írjon a toyonyeremeny@akh.hu email címre munkanapokon 

8:00-17:00 óra között! 

 
14. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a szervizekben elhelyezett 

szóróanyagokon, a kifüggesztett játékszabályzatban és 06 1 371-3326 –as telefonszámon. 

 
15. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett 

promóciójából azt, aki bármely Abroncs Kereskedőház Kft. által szervezett promócióban 

csalást/hamisítást követ el. 

 

16. .               A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a 

Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a 

Szervező a Játék lebonyolításához - és annak idejére - minden további ellenszolgáltatás és 

engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője az Abroncs Kereskedőház Kft., aki 

az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.  

 
Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy  



- amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Játékszabályzat 1. 

pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását 

megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint 

- amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért 

törlésnek a Szervező csak e kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni. 

 

Az adatok feldolgozását a Szervező végzi. A nyeremény szolgáltatásában, kézbesítésében 

résztvevő GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 

(2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.) a Szervező által átadott személyes adatokat kizárólag a 

nyeremény szolgáltatásához, kézbesítéséhez, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, 

kézbesítésének idejéig használja fel. Az Abroncs Kereskedőház Kft. Játékos személyes 

adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő 

tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül. 

 

Budapest, 2014. november 7. 

 

Abroncs Kereskedőház Kft. 

Szervező 


