
Autófelszerelések.hu születésnapi játék 

RÉSZVÉTELI- ÉS 

JÁTÉKSZABÁLYZATA 

1. A Játék szervezője: 

a ETAB Kft. (székhelye: 1025 Budapest Szépvölgyi út 217.; cégjegyzékszám: 01 09 

177320; a továbbiakban: „Szervező”).  

Szervező megbízásából a Játékokat a Drive Online Marketing Kft. bonyolítja le (a 

továbbiakban: „Lebonyolító”). 

2. Részvételi feltételek: 

2.1. A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, Magyarországon állandó 

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, aki valós 

Facebook profillal rendelkezik. 

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, valamint Lebonyolító tulajdonosai, 

vezető tisztségviselői és azoknak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvényben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározott közeli hozzátartozói. 

2.3. A Játékos a Játékban történő részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a 

Játékszabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a 

Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, vagy azzal 

kapcsolatban kifogást emel, továbbá, ha utóbb kiderül, hogy valamely személy a 

részvételi feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a 

Játékból automatikusan kizárásra kerül. 

3. A Játék leírása, menete:  

3.1. Az Autófelszerelések.hu hivatalos Facebook oldalán posztban, Weboldalán 

(autofelszerelesek.hu) és e-mailben 2019. július 12. napján közzétételre kerül egy 

felhívás, arra vonatkozólag, hogy partnerei fénykép formájában küldjék el kreatív 



megoldásukat arról, hogy milyen módon használják az Autófelszerelések.hu-nál 

vásárolt termékeket.  

A játék kétfordulós. Az első forduló során a Pályázat keretében elkészített fotókat az 

Autófelszerelések.hu jatek@autofelszerelesek.hu e-mail címére kell elküldeni 2019. 

július 31., 23:59-ig. Ezt követően 2019. augusztus 1-én a Szervező és Lebonyolító 

munkavállalói közül megválasztott 5 fős bizottság értékeli a beérkezett Pályázatokat, 

melyekből kiválasztják a legjobban sikerült fényképeket (a továbbiakban: Shortlist). A 

shortlisten szereplő Pályázatok (fényképek) 2019. augusztus 1-én közzétételre kerülnek 

a Autófelszerelések.hu hivatalos Facebook oldalán. Az album közzétételétől kezdve 

2019. augusztus 18-ig., 23:59-ig lehet szavazni az albumban levő képekre „lájk, 

imádom, vicces, hűha” hangulatjelekre (a továbbiakban: emoji ikonok) történő 

kattintással. Egy felhasználó több Pályázatra szavazhat, de egy Pályázatra csak egy 

szavazatot adhat le. 

3.2. A Játék 2019. július. 12. 00:00-tól 2019. augusztus 18. 23:59-ig tart. A Pályázatok 

beérkezésének határideje. 2019. július 31., 23:59. 

3.3. Egy Játékos egy darab érvényes Pályázatot (fényképet) küldhet be. 

A Pályázat abban az esetben érvénytelen, ha  

- nem e-mail üzenetben érkezik a fotó 

- nincs a fotón Autófelszerelesek.hu által forgalmazott termék. 

- a vásárló e-mail címe vagy neve nem szerepel a vásárlói adatbázisunkban. 

A játékból kizárásra kerül és abban, mint Játékos nem vehet részt, aki a 18. életévét nem 

töltötte be, aki a jelen Játékszabályzatban foglalt rendelkezéseket megsérti, aki a jelen, 

illetve a Szervező által szervezett bármely Játék során csalást, hamisítást kísérel meg 

vagy követ el.  

A játékból ki vannak zárva továbbá a Szervező a Lebonyolító cégek alkalmazottjai. 

3.4. Lebonyolító 2019. augusztus 19-én összesíti a beérkezett szavazatokat, és a legtöbb 

szavazatot kapó Pályázat beküldőjét kihirdeti győztesnek. A második és harmadik 

legtöbb szavazatot elérő pályázók, mint tartalék nyertesek kerülnek kihirdetésre. 
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3.5. A Szervező az ajándék nyertesét külön Facebook posztban és e-mailen értesíti 2019. 

augusztus 19-én. Az ajándék nyertesének nevét Lebonyolító közzéteheti az 

Autófelszerelések.hu hivatalos Facebook oldalán. A nyertesnek neve közzétételét 

követően 3 napon belül jelentkeznie kell az ajándék átvételének részletei és az 

adategyeztetés céljából a Lebonyolítónál annak hivatalos Facebook oldalán keresztül, 

privát üzenetben. A Szervező az ajándékot a nyertessel történő megbeszélés alapján 

postai úton/futárszolgálattal juttatja el a nyerteshez, miután a nyertes felvette a 

kapcsolatot adategyeztetés céljából a Szervezővel.  

A Játék nyereménye: 20.000 Ft (azaz húszezer forint) értékű Autófelszerelések.hu 

vásárlási utalvány. 

3.6. A második és a harmadik legtöbb szavazatot kapó tartaléknyertesek jogosultak 

lehetnek az adott nyereményre, amennyiben a nyertes nem jelentkezik a nyereményéért, 

vagy Pályázata bármely okból érvénytelen vagy a nyertes az adott Játékból a 

Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül. 

3.7.A Szervező a nyereményt a nyertes Játékossal egyeztetett postai címre kézbesíti 

postai úton vagy futárszolgálat igénybevételével, a postai cím Játékos általi megadását 

követő 15 napon belül. Amennyiben a Játék nyertese nem tudja átvenni a nyereményét, 

a Szervező nem köteles a kézbesítést megismételni, ez esetben a nyeremény 

személyesen a Szervező székhelyén vehető át. A nyeremények másra át nem 

ruházhatók, nem becserélhetők, és pénzre át nem válthatók. A nyereményhez 

kapcsolódó mindennemű adófizetési kötelezettség a Szervezőt terheli. 

4. Személyhez fűződő jogok, felelősség: 

4.1. A Játékos kijelenti és szavatolja, hogy az általa közzétett tartalom nem tartalmaz 

jogsértő információt és nem sért egyéb jogszabályi rendelkezést; nem tartalmaz 

jogosulatlan vagy kéretlen hirdetést, politikai kampányt vagy ilyen jellegű promóciót; 

nem tartalmaz valótlan, megtévesztő vagy félrevezető információt; nem tartalmaz 

trágár, másokat fenyegető, vulgáris vagy diszkriminatív vagy egyéb illetlen, szexuális 

célzatú, a Szervező vagy harmadik személyek jó hírnevét sértő tartalmat; másokat nem 

lejárató célzatú illetve nem alkalmas gyűlöletkeltésre, nem hív fel erőszakos, másokat 

veszélyeztető vagy antiszociális viselkedésre; nem tartalmaz harmadik személyekre 



vonatkozó személyes adatokat; semmilyen egyéb módon nem sérti harmadik személyek 

szerzői, felhasználói, személyiségi vagy bármely egyéb jogát, illetve egyéb jogos vagy 

méltányolható érdekét. 

4.2. A Szervező és a Lebonyolító a Játékosokkal, valamint harmadik személyekkel 

szemben kizárják a felelősségüket a Játékos által közzétett tartalommal kapcsolatban 

esetlegesen felmerülő jogsértésekkel kapcsolatban. 

4.3. A Játékos tudomásul veszi, hogy Lebonyolító jogosult a jelen Játékszabályzat 4.1 

pontban foglalt rendelkezések megsértése esetén bármikor, indokolás nélkül a 

hozzászólásokat törölni, a jogsértő tartalmat a jogsértésről való tudomásszerzést 

követően haladéktalanul eltávolítani és a Játékost a Játékban való részvételtől, valamint 

a Szervező minden jelenlegi és jövőben szervezett egyéb promóciójából kizárni. 

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

promóciójából azt, aki bármely a Szervező által szervezett játékában csalást/hamisítást 

követ el, vagy erre kísérletet tesz, illetve a játékszabályzat rendelkezéseit megsérti. A 

Játékból kizárt Játékos nyereményre nem jogosult. A Játékból való kizárással szemben 

nincs jogorvoslati lehetőség.  

5. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok 

5.1 A jelen Játékokkal kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik egy adott 

Játékban részt vesznek, az adott Játékban való részvétellel tudomásul veszik és 

kifejezetten hozzájárulnak az alábbiakhoz:  

- Lebonyolító a személyes adataikat (teljes név, e-mail cím, Facebook ID, lakcím, 

telefonszám) kizárólag az adott Játékkal összefüggésben, az adott Játék időtartama alatt 

kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza; 

- nyertesség esetén nevüket és a lakóhely település nevét a Lebonyolító minden további 

feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag az adott Játékkal kapcsolatosan az 

Autófelszerelések.hu hivatalos Facebook oldalán nyilvánosságra hozza; 

- részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden 

rendelkezését. 



A megadott adatok kezelője a Lebonyolító [Drive Online Marketing Kft.] mint 

adatkezelő. 

5.2 Lebonyolító szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi 

rendelkezések megtartásával történik. Lebonyolító bármikor lehetőséget biztosít a 

Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, vagy kérje azok 

törlését, avagy helyesbítését, avagy zárolását az alábbi elérhetőségeken: 1047. Budapest 

Váci út 41. sz. címen vagy az info@autofelszerelesek.hu e-mail címen. Ezen kívül a 

Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a 

Játékos Lebonyolító által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a bírósághoz vagy a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. 

5.3 A Játékos tudomásul veszi, hogy az adott Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék 

lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.  

5.4 Játékos a Játékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a 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, időbeli és térbeli korlátozás nélkül felhasználja. 

6. Egyéb rendelkezések: 

6.1. A Szervező kizárja felelősségét - a Játékos valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos 

adatszolgáltatásából vagy egyéb okból - a nyeremény sikertelen vagy késedelmes 

kézbesítéséből eredően a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett 

károk tekintetében, illetve amennyiben a Játékos a nyertességről – bármely a Szervező 

érdekkörén kívül felmerülő okból - nem értesülne. 

6.2. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség 

kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár 

minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való 

részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges 

hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, 

veszteségekért. Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a 



Játék, illetve az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el, 

túlterhelt vagy esetlegesen leáll.  

6.3. A Játékos kizárólag saját Facebook profiljával jogosult részt venni a Játékban. A 

Játékkal kapcsolatos Facebook profil használat jogosultságából fakadó esetleges 

vitákkal kapcsolatban a Szervező a felelősségét kizárja.  

6.4. Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható 

események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára 

nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, ha a nyeremény átadása 

a Szervezőnek nem felróható okból hiúsul meg vagy a Játék idő előtti befejezésére 

kerülne sor. A Szervező fenntartja a jogot, hogy ilyen előre nem látható, a nyeremények 

átadásának meghiúsulását eredményező okok miatt a nyereményeket bármikor 

megváltoztassa, vagy visszavonja. 

6.5. A Játékos vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a facebook.com weboldalt 

üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) 

szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt 

érvényesítsen. A Szervező kijelenti, hogy a Játék kizárólagos szervezője, valamint a 

Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, lebonyolításában, nem támogatja azt, 

továbbá a Játék lebonyolítása során a Szervező vagy a Facebook személyes adatokat 

nem kezel. 

Budapest, 2019. július 11. 

Szervező: ETAB Kft. 

Lebonyolító: Drive Online Marketing Kft. 


