A Volkswagen-találkozó „Golf licit játék!” hivatalos játékszabályzata
és adatvédelmi irányelvei
(a továbbiakban: „játékszabályzat”)

I. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A LEBONYOLÍTÁSBAN RÉSZT VEVŐ
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK
A „Golf licit játék!” elnevezésű játék (továbbiakban: „játék”) szervezője a Porsche Hungaria
Kereskedelmi Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-071123; székhely: 1139 Budapest, Fáy utca 27.;
adószám: 10438372-2-44; a továbbiakban: „szervező”).
A játék lebonyolításában a szervező megbízásából közreműködő partner a Fastbridge Hungary Kft.
(Cégjegyzékszám: 01-09-910619; székhely: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 33-43.; a továbbiakban:
”lebonyolító”); (együttesen a továbbiakban: „lebonyolítók”).

II. A JÁTÉKBAN RÉSZT VEHET
Minden, a játékba való regisztráció pillanatában 18. életévét betöltött, cselekvőképes, természetes
személy (továbbiakban: „játékos”), aki
 sikeresen regisztrál és leadja tippjét a „Golf licit játék” elnevezésű játékban 2017. szeptember 23-án,
és személyesen jelen van a nyereményjáték sorsolásán a Hungaroring Paddock területén felállított
nagyszínpadnál,
és a jelen játékszabályzatban közzétett feltételeket maradéktalanul elfogadja és az abban leírtak
szerint jár el a játék során.

III. A JÁTÉKBAN NEM VEHETNEK RÉSZT
A játékban nem vehetnek részt a szervező és lebonyolítók, azok tulajdonosai, tisztségviselői,
munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a játékhoz kapcsolódóan, a szervezővel
szerződésben álló személyek és azoknak a Ptk. 8:1. §. (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli
hozzátartozói.

IV. JÁTÉK LÉNYEGE
A játék a 2017. szeptember 23-i Volkswagen-találkozó (a továbbiakban: rendezvény)
nyereményjátéka. A játék maga egy egyszámos tippeléssel egybekötött negatív licit. Lényege, hogy a
játék során a legkisebb, egyedi számot megtippelőejátékos, a megadott tippnek megfelelőebruttó árért
(magyar forint) megvásárolhatja a VIII. pontban meghatározott használt Volkswagen Golf VI 1.4 TSI
modellt (a továbbiakban: "autó").
A játék nyelve magyar.
A játék lezárását követően az autó Magyarországon kerül forgalomba helyezésre.

V. JÁTÉK IDŐTARTAMA, MENETE, REGISZTRÁCIÓ A JÁTÉKBAN
A játék időtartama és a regisztráció időszaka: 2017. szeptember 23. 10:00- 17:00
A játékba regisztrálni a rendezvény napján és helyszínén lehet, vagyis szeptember 23-án 17:00 óráig.
A regisztráció egy, a nyereményjáték céljára létrehozott online felületen keresztül lehetséges. Az
email cím, név és mobiltelefonszám megadását követően van lehetőség a tipp megadására. A játékos
által megadott email címre ezt követően visszaigazolást küld a lebonyolító, mely tartalmazza a
regisztrációról való értesítést és a tipp összegét. Egy játékos egy tippet adhat le a játék során.
E-mail cím
A játékos saját érdeke a valós, helyes e-mail cím megadása, és annak figyelése a játék során, hiszen
a szervező azon értesíti ki őt a játékkal kapcsolatos esetleges tudnivalókról (visszaigazoló e-mail).
Név
Játékos a személyazonosságát igazoló okmányban feltűntetett névvel köteles regisztrálni, melyet a
nyertes játékos a nyeremény átvételekor köteles bemutatni..

Mobiltelefonszám
A játékos saját érdeke a valós, helyes és elérhető mobiltelefonszám megadása a játék során, hiszen a
szervező azon értesíti ki, ha nyertes játékossá válik.

VI. TIPPELÉS
A játék során a játékos akkor lehet nyertes, ha ő adja meg a legkisebb, egyedi tippet az autóért, azaz
a legkisebb, egyedi, magyar forintban értendő bruttó összeget az autóért, amit rajta kívül más
játékos nem adott meg.
A tippelés kötelezettséget nem von maga után. Az autó megvásárlása a játékos döntésének
függvénye.
Amennyiben nyertes játékos eláll a megvásárlás jogától, a második legkisebb, egyedi tippet beküldő
játékos válik nyertes játékossá. Amennyiben ő is eláll a megvásárlás jogától, harmadik, legkisebb,
egyedi tippet megadó játékos válik nyertes játékossá. A harmadik kihirdetett nyertes vásárlástól való
elállása után nem kerül újabb nyertes kiválasztásra, a játék ebben az esetben lezártnak és
érvénytelennek tekintendő.

Tippelés időszaka:
2017. szeptember 23. 10:00-17:00 (a játék szerverére történő tipp beérkezési határideje)

Érvényes tippformátum:
Tippenként egy, kettő, három, négy, öt vagy hat számkarakterből álló, az érvényes tipptartományba
eső pozitív, egész számok. Az ezektől eltérő számok érvénytelenek!

Érvényes tipptartomány:
Tippenként 1 – 250000 (egytől kettőszázötvenezerig) terjedő tartomány, azaz tippenként bruttó 1,- Fttól 250.000,- Ft-ig terjedő tartomány. Az érvényes tipptartományon kívül eső számok érvénytelenek!

VII. VÉGEREDMÉNY
A regisztráció és a tippelés lezárása: 2017. szeptember 23. 17:00
Sikeres tipp, nyertes játékos
Tippegyenlőség
Abban az esetben, ha a játék során nem adnak meg egyedi tippet, azaz minden megadott tippből min.
kettő van, a szervező tippsorsolást tart. A tippsorsoláson a játék során megadott, legkisebb, azonos
értékű tippek közül, közjegyző felügyelete mellett, véletlenszerűen kerül kiválasztásra a nyertes tipp
és az azt megadó nyertes játékos.
Tippsorsolás napja: 2017. szeptember 23.

Játék végeredményének közzététele: 2017. szeptember 23. 17:00 után
A szervező a játék végeredményét a helyszínen, vagyis a Hungaroring Paddock részén felállított
színpadon jelenti be.

Nyertes játékos kiértesítése
A szervező felhívja a figyelmet arra, hogy a helyszínen a nyertes játékost megkísérlik a regisztrációkor
megadott telefonszámon értesíteni (max. 3 híváskísérletig).A telefonhívás után nyertes játékosnak 1
perce van a színpadon megjelenni, majd a személyazonossága igazolása után a helyszínen
egyeztetni szervezővel a továbbiakról.

Nyertes játékos autóra való jogosultságának igazolása
A nyertes játékosnak az autóra való jogosultságát a fenti kitételek szerint kell igazolnia. A nyertes
játékos köteles együttműködni a szervezővel!

Jogosultság igazolásához bemutatandó dokumentum: személyazonosságot igazoló hivatalos,
érvényes okmány.

Adásvételi szerződés megkötése, az autó átvétele
A nyertes játékos, jogosultsága igazolása után, a nyertes tippel azonos összegű bruttó

vételáron megvásárolhatja az autót a szervezőtől, adásvételi szerződés megkötése útján. A játék
során a tippelés autóvásárlási kötelezettséget nem von maga után, az autó megvásárlása és átvétele
a nyertes játékos önálló döntésének függvénye.
Az autó megvásárlásának lehetősége másra – pl. készpénzre vagy másik autóra – nem váltható,
másra át nem ruházható!
Fizetés módja, határideje: készpénzes, a szervező által kijelölt időpontban és helyszínen, a
szervezővel történő egyeztetés szerint.
Birtokba adás: a vételár megfizetését követő legkésőbb 3 napon belül, a szervezővel egyeztetett
időpontban és helyszínen. Az átvétel helyszínére történő utazás költségeit a nyertes játékos viseli.
A nyertes játékos a helyszínen, azonnali hatállyal köteles dönteni arról, hogy megvásárolja-e az
autót.
Az autó Magyarországon kerül forgalomba helyezésre. Az autó birtokba adásához szükséges
költségeket, közterheket, adókat és ügyintézési tételeket a szervező állja. A szervező felelősséget
vállal az autó épségéért, egészen annak birtokba adásáig. A szervező felelőssége kizárt az autó
birtokba adása után felmerülő, előre nem látható hibákért.

VIII. AZ AUTÓ
1 db használt Volkswagen Golf VI. 1.4 TSI

Első forgalomba helyezés: 2009/01/22
Futott km: 186918
Teljesítmény: 90 KW
Üzemanyagtípus: Benzin
Karosszéria: 5 ajtós
Szín: Fehér
Váltó: kézi
Ajtók száma: 5
Ülések száma: 5
Hengerűrtartalom: 1390 cm3
IX. FELHASZNÁLÓI FELTÉTELEK
A játékos vállalja, hogy a játék során rendeltetésszerűen jár el. A játékos tudomásul veszi, hogy a
játék weboldala jogvédelem alá esik. Tilos az azokon megjelenített teljes vagy részleges tartalom a
játék szempontjából nem rendeltetésszerűnek tekinthető felhasználása, hamisítása, másolása, a
szervező előzetes írásbeli hozzájárulása nélküli publikálása. A játékos kijelenti, hogy a játék
weboldalát kizárólag rendeltetésszerűen, saját, személyes célra használja. Tudomásul veszi, hogy a
jogosulatlan használat büntetendő, és polgári jogi következményeket vonhat maga után.

X. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A játékos a játékban való részvételével kijelenti, hogy teljes körűen elfogadja a jelen játékszabályzatot,
és a játék során együttműködik a szervezővel.

A szervező és a lebonyolítók felelőssége kizárt a játékos:
által megadott valótlan adatokért
által jogosulatlanul megadott adatokért;
által megadott hiányos, hibás adatokért;
által a játék során tanúsított nem megfelelő magatartásáért;
kiértesítésének a játékos magatartásából fakadó vagy a szervezőn túlmutató technikai ok
miatti meghiúsulásáért;

és az ezekből fakadó esetleges károkért.
A szervező fenntartja a jogot:
a játékszabályzat egyoldalú módosítására;
a játék bizonyos időpontjainak meghosszabbítására;
a játék elhalasztására, felfüggesztésére vagy megszüntetésére.
Ilyen esetekben a szervező tájékoztatást tesz közzé a helyszínen vagy utólagosan más médiumon.
A játékos felelősséget vállal a játék során a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb
feltételek megteremtéséért, fenntartásáért, és az azokból fakadó bármely következményért. A
szervező és a lebonyolítók kizárnak minden féléjük irányuló, bármilyen a játékban való részvételből, a
játék során felmerülő hibákból, hiányosságokból, késésekből eredő közvetlen vagy közvetett kárral
kapcsolatos kártérítési felelősséget. A szervező és a lebonyolítók kizárják a felelősséget a játék
weboldalának meghibásodásáért, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges
intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék. A játékban
történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatban a szervező és a lebonyolítók mindennemű
felelőssége kizárt. A játékos tudomásul veszi, hogy a játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és
adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket
kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a szervezőn és a lebonyolítókon kívülálló tényező, mint például
(de nem kizárólagosan) a kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a
biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.
A szervező és a lebonyolítók felelőssége kizárt a rajtuk túlmutató technikai hibákért, mint például
hardware-, software-hibák, eszközök teljesítménye, szerverhiba, kapcsolati hibák, szolgáltatók hibája,
kedvezőtlen adatátviteli sebesség, hálózati torlódás, túlterheltség, rossz lefedettség, engedély nélküli
emberi vagy nem emberi beavatkozás (pl. számítógép-kalózkodás, lopás, vírus, hamisítás), a
biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása stb.

Hozzájárulás nyilvános szerepléshez
A nyertes játékos hozzájárul, hogy a szervező a személyét, nevét, képmását a játékkal kapcsolatba
hozható média-megjelenéseknél felhasználhatja, sajtószereplésre felkérheti.

Kizárás a játékból
A játékos tudomásul veszi, hogy a szervező kizárhatja a játékból, amennyiben bármilyen
módon megszegi a jelen játékszabályzatot, különösen, ha a játékossal szemben csalás, visszaélés
gyanúja merül fel, ha a játékos kifejezetten kártékonyan vagy rosszhiszeműen jár el a játékkal
kapcsolatban. A játékos tudomásul veszi, hogy ilyen esetben a szervező döntése végleges, nem
vitatható, továbbá, hogy a szervező felé teljes körű felelősséggel tartozik. A szervező a játékos
esetleges szabálytalan, tisztességtelen magatartásából fakadó károkért az érintett játékos felé
kártérítési igénnyel állhat elő. A kizárásról a szervező tájékoztatást nem ad, levelezést nem folytat.

XI. ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK
A játékban való részvétel a jelen játékszabályzat és a részét képező adatvédelmi irányelvek
automatikus elfogadását jelenti.
Adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-128916/2017.
Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló (a továbbiakban: „Info.
tv.”) 2011. évi CXII. törvény 5.§-ának megfelelően, a játékos a játékban történő részvételével
kifejezetten hozzájárul, hogy a szervező (mint „adatkezelő”) a játékos által megadott személyes
adatokat kezelje, és a lebonyolítókkal feldolgoztassa.
Az adatkezelés jogalapja az érintett játékos önkéntes hozzájárulása. Az adatszolgáltatás önkéntes. Az
adatkezelés elsődleges célja a játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek
teljesítése. A játékos a játékban történő részvételével kifejezetten hozzájárul ahhoz is, hogy
személyes adatait a szervező piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából kezelje, a játékostól
származó információkkal együttesen dolgozza fel. A hozzájárulás kiterjed a játékos által egyéb célú
kapcsolatfelvétellel egyidejűleg megadott adatokra – kivéve ha az adatfelvételkor a játékos eltérően
nyilatkozik –, és az aktualizált adatokra. Játékos a szervezőtől tájékoztatást kérhet az adatai
kezeléséről, kérelmezheti adatai helyesbítését vagy zárolását, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen.

Játékos a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a szervezőtől, indoklás és díjfizetés nélkül. A
tájékoztatás, helyesbítés, zárolás kérése, a tiltakozás illetve a visszavonás a szervező I. pontban
hivatkozott címére küldött levélben, a játékos neve, címe, e-mail címe megjelölésével történhet. A
szervező fenntartja magának a jogot, hogy az adatokat zárolja illetve – a játék lebonyolításához és az
adásvételi szerződés teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – az adatkezelést megszüntesse,
és az adatokat törölje. A játékos a személyes adataihoz fűződő jogainak megsértése esetén
bírósághoz fordulhat.
A játék során a játékos következő adatainak kezelése mehet végbe:
e-mail cím;
név;
mobiltelefonszám;
IP-cím;
tipp számadat;
A szervező és a lebonyolítók kötelezettséget vállalnak az Info. tv-ben és egyéb, hatályos, vonatkozó
jogszabályokban rájuk vonatkozó kötelezettségek maradéktalan teljesítésére. A játék során megadott
adatokat a szervező tárolja a törvény által meghatározott legrövidebb 5 évig kötelező adattovábbítási
nyilvántartásban történő megőrzés céljából.
A szervező és lebonyolítók nem felelnek kötelezettségük teljesítéséért azon esetben, amikor olyan,
bármely fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmény (vis maior) merül fel, amely
megakadályozza azt.
A játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben kérése szerint, személyes adatainak törlése vagy
zárolása a játék időtartamának befejezése előtt következik be, úgy a játékban való részvétele – az
autóra való esetleges jogosultságával együtt – megszűnik.

XII. ELÉRHETŐSÉGEK
A játékkal kapcsolatos információk a játék weboldalán érhetők el. A játékkal kapcsolatban további
tájékoztatás a játék időtartama alatt e-mailben kérhető.
Játék weboldala: www.golflicit.hu
Jelen játékszabályzat a hatályos magyar jogszabályok figyelembevételével készült, a weboldalon
valamint a Volkswagen Magyarország Facebook oldalán keresztül érhető el, a játék teljes időtartama
alatt, és minimum az azt követő 30 naptári napon keresztül.
Budapest, 2017. szeptember 19.
Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft.
Szervező

