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A Continental Hungaria Kft. 2017. október-novemberi
PEX nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és
játékszabályzata
1. Az Continental Hungaria Kft. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi,
adatkezelési és játékszabályzatban részletezett promóciót szervez, melynek alapja
egy ajándéksorsolásos nyereményjáték.
Az ajándéksorsolásos nyereményjátékban (továbbiakban: Játék, vagy Promóció)
kizárólag a 17. pontban meghatározott személyek körébe nem eső*, nem
cselekvőképtelen*, állandó, nyilvántartott magyarországi lakóhellyel rendelkező*, 18.
életévüket betöltött*, magyar állampolgár* természetes, vagy jogi személyek* (a
továbbiakban: Játékos) vehetnek részt.
2. A Játékban való részvétel tárgyi feltétele, hogy a Játékos** legalább 4 darab (1
garnitúra), a 4. pontban megjelölt Semperit, vagy Barum gumiabroncsot egyidejűleg a
Teljes Garancia szolgáltatással együtt a pneus expert hálózat szerződött franchise
partnereinél megvásárolja, és a vásárlást igazoló ÁFA-s számla és a Teljes Garancia
kártya másolatait (a továbbiakban „számla”) a Játék időtartama alatt** postai úton**
zárt borítékban, a következő címre: Continental Hungaria Kft., 2040 Budaörs, Távíró
köz
2-4.**
eljuttassa.
A
pneus
expert
partnerek
listája
a
http://www.gumigarancia.hu/szervizkereso/ honlapon érhető el.
Egy Játékos korlátlan számú számla beküldésére jogosult. Egy boríték több számlát
is tartalmazhat.
Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, vagy bármely
más, a szervezőnek fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a számla beérkezése
késedelmet szenved, vagy nem valósul meg.
3. A Játékos a Promócióban sérült (pl.: szakadt, felismerhetetlen, olvashatatlan, stb.)
számlával nem vehet részt. Kizárólag azon vásárlást igazoló számlákat áll módunkban
elfogadni, melyeken a termék márkája, mérete és mintázata, az elvárt darabszám (4),
a Teljes Garancia szolgáltatás, valamint a vásárló (a Játékos) pontosan kerül
megnevezésre, és amelyhez a Teljes Garancia kártya másolata vagy a Teljes
Garancia adatlapja csatolva van. A jelen pontban meghatározott feltételeknek meg
nem felelő számlát a Szervező kizárja a Promócióból. A Játékos tudomásul veszi, hogy
a számla sértetlensége, tartalma, illetve valódisága szempontjából a Szervező
döntése az irányadó.
4. A Promócióban résztvevő termékek köre
4.1 A Promócióban kizárólag a Magyarországon kiskereskedelmi forgalomban
kapható, Continental Hungaria Kft., az Abroncs Kereskedőház Kft. és a Marso Kft. által
forgalmazott, alábbiakban felsorolt termékek vesznek részt:
- BARUM márkanév alatt forgalmazott személy és 4x4 téli gumiabroncsok (Polaris 3,
Polaris 3 4x4)
- SEMPERIT márkanév alatt forgalmazott személy és 4x4 téli gumiabroncsok (MasterGrip 2, Speed-Grip 2, Speed-Grip 3)
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5. A Promóció időtartama: 2017. október 16 - 2017. november 10. A Promócióban a
2017. október 17-től 2017. november 14. éjfélig beérkezett számlák vesznek részt. A
Promóció időtartama előtt és a 2017. november 14. éjfél után beérkezett számlákat a
Szervezőnek nem áll módjában elfogadni.
6. A Promócióban megnyerhető nyeremények:
6.1 A Játékban megnyerhető nyeremények:
Azonnali ajándékok:
Az alábbi garnitúrák (4 db abroncs) egyidejű vásárlása esetén a vásárlás helyén a
vásárló az alábbi azonnali ajándékban részesül a készlet erejéig (abroncs és ajándék):
- Semperit abroncsok:
o 16 col méretig 1 db 1000 forint értékű szerelési kedvezmény
o 17 col méretig 1 db 2000 forint értékű szerelési kedvezmény
o készlet 800 db országosan
- Barum abroncsok:
o 16 col méretig 1 db 1000 forint értékű szerelési kedvezmény
o 17 col méretig 1 db 2000 forint értékű szerelési kedvezmény
o készlet 3000 db országosan
Egy vásárló legfeljebb két ajándékban részesülhet.
Nyeremények:
A Promóció lezárását követően, 2017. november 15-én 14 órakor a 2 (kettő) db (1db
Semperit, és 1 db Barum) nyeremény kerül kisorsolásra a Promócióban résztvevő
valamennyi, érvényes számlát beküldő (és a promócióból ki nem zárt) Játékos között.
A Játékban megnyerhető nyeremény a határidőben beérkezett hiánytalan számlák
beküldői között kerül kisorsolásra. Egy Játékosnak annyi számlája vesz részt a
sorsoláson ahány érvényesen beküldött számlát beküldött, és azt a Szervező nem
zárta ki a sorsolást megelőzően.
A sorsolás helyszíne:
Continental Hungaria Kft., 2040 Budaörs, Távíró köz 2-4.
A Játékban megnyerhető nyeremény sorsolására kézi úton kerül sor, a
véletlenszerűség elvének eleget tevő módon, nem visszatevéses eljárással,
Közjegyző jelenlétében.
A Játékban megnyerhető nyeremények:
Semperit: 1 db, 1 személyre szóló, 1 napos nagysebességű vezetéstechnikai tréning
a Speedworld Kft jóvoltából 60.000,- azaz hatvanezer forint / db értékben.
Barum: 1 db, 1 személyre VIP belépőjegy és autóztatás a WinterContactTM
rendezvényen, november 18-19-én 30.000,- azaz harmincezer forint / db értékben.
6.2 Egy Játékos többszöri nyertessége esetén is legfeljebb 1 db nyeremény átvételére
jogosult.
6.3 Előre nem látható események bekövetkezte esetére a Szervező fenntartja a jogot,
hogy alternatív nyereményt ajánljon fel a nyertesnek, azonos értékben.
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7. A sorsoláskor a kihúzott nyerteseket a Szervező a játékszabályzat feltételei alapján
megvizsgálja, és amennyiben a Számla vagy az azt beküldő Játékos nem felel meg a
Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Számlát vagy az azt beküldő Játékost a
promócióból a nyeremény átadásáig kizárhatja. Szervező a Játékosok által megadott
személyes adatok valóságtartalmát a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján
nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni. A Játékos számlája elküldésével
tudomásul veszi, hogy adatai valóságtartalmáért mindenkor helytállni tartozik.
Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Promócióból azt a Számlát, amelynek
alapján a Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Számlán
feltüntetett személyes adatok nem valósak, tévesek, vagy olvashatatlanul lettek
feltüntetve.
A
Játékos
téves,
vagy
olvashatatlan,
értelmezhetetlen
adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
8. Tartaléknyertesek
A Szervező a nyeremények tekintetében 3-3 darab tartaléknyertes számlát sorsol. A
tartaléknyertes Pályázók, a nyeremények tekintetében a kihúzás sorrendjében válnak
jogosulttá a nyereményre, de csak abban az esetben, ha a nyertes vagy a sorrendben
előttük lévő tartaléknyertes a jelen Játékszabályzatban leírt bármely személyi és/vagy
tárgyi feltételnek nem felel meg, és így a Számla érvénytelenség miatt kizárásra kerül,
illetve a jelen Játékszabályzatban meghatározott egyéb okok miatt (különösen: 6.2, 7,
16. pont) kerül kizárásra, vagy válik jogosulatlanná nyereménye átvételére. A Játék
során megnyerhető nyeremények nyertesei a nyeremény átvételére a nyertességről
szóló értesítés kézhezvételét követően, de legkésőbb a sorsolást követő 30 napon
belül jogosultak. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Játékos a nyereményét
az erre nyitva álló határidőn belül nem venné át, úgy azt a Szervező a vonatkozó
szabályok szerint a soron következő tartaléknyertesnek adja át.
Amennyiben a nyertes nem érhető el az általa küldött számlán szereplő címen, a
Szervező az első kapcsolatfelvételtől számított 14 naptári napon keresztül mindent
megtesz annak érdekében, hogy a nyertessel kapcsolatba lépjen. Amennyiben a
nyertes attól a naptól számított 14 naptári napon belül sem érhető el, hogy a Szervező
először kísérelt meg vele kapcsolatba lépni, a nyeremény átszáll a tartaléknyertesre.
A Játékban megnyerhető nyereményeket a Szervező munkatársai által, az általa
megbízott kézbesítő társaság által, vagy postai úton juttatja el a nyertes Játékosok
részére.
9. A Szervező a Játék fődíjainak nyerteseit a sorsolást követően postán értesíti a
nyeremények átvételének részleteiről. A nyertes Játékosok a nyeremény átvételére
személyesen jogosultak.
10. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereményével
kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes
képviselőjével együtt jogosult.
11. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. A
nyeremények utáni Szja fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb
esetlegesen felmerülő költségek (pl.: a nyeremény átvételének helyszínére történő
utazás költségei) a Játékost terhelik.
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13. A Szervező a nyertesek névsorát a www.gumigarancia.hu/nyeremenyzona internet
címen nyilvánosságra hozza folyamatos feltöltéssel, de legkésőbb a nyeremények
sorsolását követő 30 napon belül, illetőleg az Continental Ügyfélszolgálat +36 23
511 170 (nem emelt díjas szolgáltatáson) segítségével teszi elérhetővé. A széleskörű
nyilvánosságra hozatal során a nyertes Számlát beküldő Játékosok neve és lakcíme
(csak a település megjelölésével) jelenik meg.
14. Azáltal, hogy a Játékos a Számlát a jelen játékszabályzatban meghatározott címre
elküldi:
- feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, telefonszámát,
továbbá nyertessége esetén a nyertes-lista kommunikálásához, illetve a nyeremény
átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait, a Szervező és a
nyereményjáték lebonyolításában közreműködő megbízottjai a nyereményjáték
lebonyolítása céljából a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék;
- tudomásul veszi, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet,
egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi
reklám-promócióhoz történő felhasználásához, idő- és alkalombeli korlátozás és külön
díjazás nélkül.
- feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Promóció
lebonyolítása során felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa adatok
feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa. A Játék résztvevőinek
adatait a Szervező a jelen 14., illetve a 15 pontban meghatározottaktól eltérő célokra
nem kezeli és nem dolgozza fel.
15. A Promócióban való részvétellel a Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy
adatait a Szervező, illetőleg a Continental cégcsoport adatbázisába bekerüljenek, és
adatait – esetleges tiltási nyilatkozata kézhezvételéig – minden további
ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a jelen promóció lebonyolítása, valamint
saját marketing tevékenység céljából, illetve az 1995. évi CXIX. törvényben
meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára a jövőben
felhasználhassák. Továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a fent megjelölt célból (postai úton,
telefonon, elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs
eszköz útján) megkeressék. Az adatszolgáltatás és a hozzájárulás megadása
önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Az a Játékos, aki nem kívánja,
hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, adatai
törlését a nyilvántartásból, ill. adatai módosítását a következő címen kérheti:
Continental Hungaria Kft. 2040 Budaörs, Távíró köz 2-4., email cím: fsg@conti.de,
telefon: +36 23 511 170. Kérjük, hogy levelében tüntesse fel, hogy miről kíván
leiratkozni.
16. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Promócióból a Számlát,
amennyiben a beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a
Számlán feltüntetett személyes adatok nem valósak, tévesek, olvashatatlanok, vagy a
Számlát beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi
(1. pontban *-gal jelölt feltételek) feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából
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eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Szervező a nyeremény átadásáig
kizárhatja a Promócióból a Számlát, amennyiben a Számla nem felel meg a jelen
Játékszabályzat 2. pontjában jelölt tartalmi és formai követelményeknek (**-al jelölt
feltételek), valamint a 3. pont szerinti feltételeknek. Szervező jogosult kizárni
Promócióból annak a játékosnak valamennyi számláját, aki a játékban tisztességtelen
módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál
részt venni. Hamisított vagy manipulált, illetve ismételt számlák érvénytelenek és nem
vehetnek részt a játékban. A Promócióban résztvevő számlák érvényességével
kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.
Amennyiben a Promóció során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék
gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot,
hogy a promóciót indoklás nélkül szüneteltesse, vagy törölje, amely magával vonja a
Játékosok adatainak felhasználására vonatkozó nyilatkozatok semmisnek
nyilvánítását is. Ha az akció felfüggesztésére vagy megszüntetésére kerül sor, az
Continental Hungaria Kft. kizárja az ebből származó bármiféle felelősséget. A Játék
részvételi szabályai minden résztvevőre egyenlően vonatkoznak.
17. A Promócióban az Continental Hungaria Kft., az Abroncs Kereskedőház Kft, a
Marso Kft., valamint a pneus expert hálózat szerződött franchise partnereinek
tulajdonosai, dolgozói, és alvállalkozói, valamint mindezen személyek Ptk. 685 §-ának
b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
18. A Számlák hiányosságáért/ hibájáért (pl.: névelírás, címelírás, téves vagy nem
valós adatfeltüntetés, stb.), a postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért,
valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező és a
szervezésben részt vevő cégek nem vállalnak felelősséget.
A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen
igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával / forgalmazójával illetve a
szolgáltatóval szemben érvényesítheti.
19. A Promócióról információk találhatóak az értékesítési pontokon (pneus-expert
hálózat) elhelyezett reklámanyagokon. A részletes szabályzat a promóció ideje alatt a
PEX hálózat ügyfélszolgálat (nem emeltdíjas) számán (+36 23 511 170) és a
www.gumigarancia.hu/nyeremenyzona internet címen érhető el.
20. A Szervező a jelen részvételi szabályzat, a játékleírás és a Játékban megnyerhető
ajándékok köre és azok mennyisége változtatásának a jogát fenntartja.
21. A Játékos a számlájának elküldésével tudomásul veszi és elfogadja a jelen
játékszabályzatban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt.
22. Abroncs kiskereskedőket érintő szabályok:
Az akció a pneus expert hálózat tagjai által továbbértékesítés céljából eladott
abroncsokra nem érvényes.
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Az Continental a nagykereskedővel együtt meghatározott egy azonnali ajándék
mennyiséget, ami az akció ideje alatt a kiskereskedőnél várhatóan el fog fogyni (az
elmúlt 4 szezonbéli akciós tevékenysége és a most nyári abroncs-előrendelése
alapján).
A részvétel automatikus – de csupán egy írásos visszajelzés szükséges a
kiskereskedőtől, hogy részt vegyen az akcióban. Ezen visszajelzés után az akcióban
való részvétel feltételei:
- rendezett franchise díj 2017-re
- Semperit akcióban részvételhez aláírt Semperit-kör szerződés
- partner webáruházában/weboldalán:
o termékenként feltüntetni a Teljes Garanciát és az akciós ajándékot.
Azon 2 kiskereskedő, akik a Játékban kisorsolt számlákat kiállították, az alábbi (a
fogyasztókéval megegyező) nyereményekben részesülnek:
Semperit: 1 db, 1 személyre szóló, 1 napos nagysebességű vezetéstechnikai tréning
a Speedworld Kft jóvoltából 60.000,- azaz hatvanezer forint / db értékben.
Barum: 1 db, 1 személyre VIP belépőjegy és autóztatás a WinterContactTM
rendezvényen, 2017. november 18-án vagy 19-én 30.000,- azaz harmincezer forint /
db értékben.
A Szervező a jelen részvételi szabályzat, a játékleírás és a Játékban megnyerhető
ajándékok köre és azok mennyisége változtatásának a jogát fenntartja.
Budaörs, 2017.10.13.

Continental Hungaria Kft.
Szervező

A Continental Hungaria Kft. 2017. október-novemberi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata

oldal 6

