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N Y E R EMÉ N Y J Á T É K    S Z A B Á L Y Z A T 
PAPPAS AUTO 

 StarNews nyereménykártyák hivatalos játékszabályzata 

Kérjük, olvassa el figyelmesen 
a nyereményjáték szabályzatát és részvételi feltételeit. 

A játékban való részvélt biztosító nyereménykártya leadása a részvételi szabályok automatikus elfogadását jelenti. 

 
I.  A nyereményjáték szervezője 
 
A StarNews magazin nyereményjátékának (továbbiakban: nyereményjáték) szervezője és egyben a 
nyereményjáték és nyereménysorsolás teljes körű lebonyolítója (továbbiakban: Szervező) a Pappas 
Auto Magyarország Kereskedelmi és Szerviz Kft. (1133 Budapest, Kárpát u. 21.). 
 
II. A nyereményjátékban résztvevő személyek köre 
 
1./ A nyereményjátékban azon 18. életévét betöltött természetes személy vehet részt, 
a)   aki a nyereményjátékban való részvételét a Szervező által rendelkezésre bocsátott 

nyereménykártyán a jelentkező által megfelelően kitöltött, eredeti példányának a 
nyereményjáték időtartamán belüli leadásával jelzi, és 

b)  akivel szemben nem áll fenn a nyereményjátékból való kizárás bármely feltétele. 
 
2./ A StarNews magazin mellékletét képezi a játékban való részvételt biztosító nyereménykártya, 
melyen a nyereménykártyát kitöltő a nevét, elérhetőségeit tünteti fel és ezt egy erre a célra kijelölt 
nyereményládában helyezi el.  
A nyereményládák a Pappas Auto alábbi szervizeiben találhatóak meg: 
§ 1117 Budapest, Hunyadi János út 6.  
§ 6725 Szeged, Vásárhelyi Pál u. 15. 
§ 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 125. 
§ 4002 Debrecen, Mikepércsi út 73/B.  
§ 1133 Budapest, Kárpát u. 21. 
 
A nyereményjátékban résztvevők között összesen 1 db utazás kerül kisorsolásra 2 fő részére Salzburg 
tartományba (3 éjszaka), 2 felnőtt számára 4 csillagos szállodában félpanzióval, valamint 
SalzburgerLand turisztikai kártyával. Az utazáshoz a Pappas Auto egy új Mercedes-Benz típusú 
személygépjárművet biztosít.  

 
3./ A jelen szabályzat vonatkozásában megfelelően kitöltöttnek minősül a nyereménykupon akkor, 
ha az alábbi együttes feltételek teljesülnek: 
a)  a jelentkező telefonszámát, elektronikus levelezési címét, valamint nevét és címét a jelentkező 

hatósági igazolványában (személyi igazolvány, lakcímigazolvány) szereplő adatoknak 
megfelelően és olvashatóan tartalmazza és 

b)  a nyereménykupont a jelentkező saját kezűleg aláírja és 
 
A játékban való részvélt biztosító nyereménykártya leadása a hivatalos részvételi és játékszabályok 
automatikus elfogadását jelenti. 
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4./ A jelen szabályzat vonatkozásában a nyereménykártya nyereményjáték időtartamán belüli 
leadásának minősül az, ha a megfelelően kitöltött nyereménykártya eredeti példánya legkésőbb 2019. 
június 30. napjáig leadásra kerül a 2./pontban megjelölt nyereményládák valamelyikébe.  
 
Nem minősül a nyereménykupon nyereményjáték időtartamán belüli leadásának különösen az, ha a 
jelentkező a nyereménykupont telefaxon, e-mailben vagy más elektronikus úton küldi meg a Szervező 
részére.  
 
A Szervező összesen 1 sorsolást tart: 
 
5./ Nem jogosult a nyereményjátékban részt venni azon – egyéb részvételi feltételeknek 
egyebekben megfelelő – jelentkező, aki 
a)  a Szervező vagy a Pappas Auto Magyarország Kft. tulajdonosa, tagja, vezető tisztségviselője, 
 munkavállalója, alkalmazottja,  
b)  az a) pontban megjelölt személyek Ptk. 8:1§ (1) pontjában megjelölt hozzátartozói, 
c) aki bizonyíthatóan csalárd módon, jogszerűtlen vagy etikátlan módon vesz részt a   

nyereményjátékban, 
d)  aki a Szervező felé a sorsolás napjáig írásban tett nyilatkozatával bejelenti, hogy nem járul 

hozzá nyertessége esetére a Szervező által a jelen Szabályzatban foglaltak szerinti publicitás 
biztosításához. 

 
6./ Amennyiben a jelentkező nem felel meg a jelen Szabályzatban foglalt feltételeknek, úgy a 
Szervező a jelentkezőt a játékból és a sorsolásból kizárja. A játékból és sorsolásból való kizárásról a 
Szervező a kizárt jelentkezőt nem értesíti. 
 
III. A nyereményjáték időtartama 
 
A nyereményjáték 2019. április 1. – június 30. napjáig tart. 
 
IV. A nyereményjátékban megnyerhető nyeremények 
 
1./ A nyereményjáték V. pontban megjelölt sorsolásán az alábbi, összesen 1 db nyeremény kerül 
kisorsolásra: 
A nyereményjátékban résztvevők között összesen 1 db utazás kerül kisorsolásra 2 fő részére Salzburg 
tartományba (3 éjszaka), 2 felnőtt számára, 4 csillagos szállodában félpanzióval, hozzá 
SalzburgerLand turisztikai kártyával. Az utazáshoz a Pappas Auto egy új Mercedes-Benz típusú 
személygépjárművet biztosít.  
A nyereményt a Pappas Auto Magyarország Kft. bocsátja rendelkezésre. 
 
2./ A Szervező a IV.1./ pontban megjelölt nyereményeken kívül más nyereményt nem sorsol, illetve 
más többletszolgáltatást nem nyújt. 
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V. A sorsolás időpontja és helyszíne 
 
A nyilvános sorsolásra 2019. július 12-én 10 órakor kerül sor az alábbi helyszínen: 1133 Budapest, 
Kárpát u. 21. 
 
VI. A sorsolás lebonyolítása 
 
1./ A sorsolás a Szervezőhöz legkésőbb 2019. június 30-ig eljuttatott nyeremény kuponokból, kézi 
húzással történik.  
 
2./ A nyereménykuponokat tartalmazó dobozok 2018. december 30-án 18 órakor kerülnek lezárásra. 
A dobozok sorsolás helyszínére juttatásáról a Szervező futár útján gondoskodik. Szervező a 
legnagyobb gondossággal ügyel arra, hogy a jelentkezők nyereménykuponjai részt vegyenek a 
sorsoláson. Amennyiben ennek ellenére a nyereménykuponok nem érkeznek meg a sorsolás 
helyszínére, úgy ezen körülményért a Szervező semmiféle felelősséget nem vállal.  
3./ A sorsolás során a Szervező biztosítja azt, hogy a sorsolást végző személy részére a 
nyereménykuponok beazonosíthatóak legyenek.  

 
4./ A Szervező a sorsolás alkalmával 2 fő tartalék nyertest is kisorsol. A tartalék nyertesek 
sorsolásának módja, helye és ideje megegyezik a nyertesek sorsolásával. A tartalék nyertesek a kihúzás 
sorrendjében válnak jogosulttá nyereményre abban az esetben, ha a sorrendben az adott tartalék 
nyertes előtt levő bármely nyertes/tartalék nyertes bármely – jelen Szabályzatban megjelölt – 
feltételnek nem felel meg és emiatt jelentkezési lapjának kihúzását követően a nyereményjátékból 
kizárásra kerül. 
 
5./ A sorsolás addig tart, amíg a nyeremények nyertesei/tartalék nyertesei kisorsolásra kerülnek, 
ennek megfelelően a sorsolás egyfordulós. 
 
6./ A nyereményjátékban részt vett nyeremény kuponokat a Szervező a sorsolást követő 90 napig 
őrzi meg, mely időtartam leteltét követően a jelentkezési lapok és esetleges kapcsolódó 
dokumentumok megsemmisítésre kerülnek. 
 
 
VII. A nyeremények átvétele és beváltása 
 
1./ A nyereményjáték nyertesét – amennyiben a sorsolás helyén és időpontjában nincs jelen- a 
Szervező a sorsolást követő 36 órán belül értesíti a jelentkező által a nyereménykuponon megadott 
telefonszámon adategyeztetés céljából. A Szervező a nyerteseket a sorsolás eredményéről írásban, a 
jelentkező által a nyereménykuponon megadott címre postai úton megküldött, ajánlott tértivevényes 
levélben is értesíti.  
 
2./ A nyertes a nyeremény beváltására jogosító utalványt a sorsolás helyén és időpontjában, illetve 
legkésőbb 2019. augusztus 30. napjáig jogosult átvenni. 
 
3./ A nyeremény átadásának időpontjáról és helyszínéről a nyertest a Szervező értesíti írásban, postai 
úton megküldött ajánlott, tértivevényes levélben. A nyeremény akkor kerül a nyertes részére átadásra 
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a Szervező részéről, ha a nyertes személyazonosító adatait hitelt érdemlően igazolja és nyilatkozik a 
jelen Szabályzat szerinti kizáró okok hiányáról, valamint a IX. pont szerinti publicitás biztosításáról. 
 
A nyereményt a nyertes helyett a nyertes meghatalmazottja is jogosult átvenni abban az esetben, ha a 
magánokirati vagy közokirati formába foglalt meghatalmazás eredeti példányát a nyereményt átadó 
Szervező részére átadja. 
 
4./ A nyeremény készpénzre, vagy más vagyoni értékkel bíró dologra vagy jogra nem váltható és 
másra át nem ruházható. A nyeremény igénybevételével járó kockázatokat a nyertes vállalja. Szervező 
nem felelős a nyeremények igénybevételéből kifolyólag a nyertes személy tulajdonában keletkező 
anyagi kár, testi épségben bekövetkező személyi sérülés, vagy haláleset miatt. 
 
5./ Amennyiben a nyertes a nyereményt 2019. augusztus 30-ig nem veszi át, úgy ezen nyertes a 
kisorsolt nyeremény átvételére való jogosultságát véglegesen elveszti. 
 
6./ A nyeremény 2020. április 30-ig váltható be a nyereményre jogosító utalvány bemutatásával a 
SalzburgerLand Tourismus GmbH.-nál. 
 
VIII. A nyereménnyel kapcsolatos közterhek, költségek 
 
1./ A nyertesek helyett a nyereményhez közvetlenül kapcsolódó közterhet (SZJA és esetlegesen 
felmerülő játékadó) a Szervező fizeti meg. 
 
2./ A VIII.1./ pontban megjelölt közterhen kívül a nyertes személyéhez, a nyereményhez vagy a 
nyeremény átvételéhez kapcsolódó egyéb költségek (pl. útiköltség, szállítási költség, postaköltség) a 
nyertest terhelik. 
 
IX. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok 
 
A jelentkező a saját adataival kitöltött nyereménykupon tároló dobozba történő bedobásával 
tudomásul veszi és elfogadja a jelen Nyereményjáték Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt, 
valamint kifejezetten beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét kizárólag a 
település megjelölésével a Szervező nyilvánosságra hozza, továbbá a nyeremények átadásáról készült 
kép-, hang- és filmfelvétel akár teljes egészét, akár részleteit a Szervező reklám promóciókhoz 
felhasználhassa, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül. A Szervező önmaga 
részére fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át a 
nyerteseknek. 
 
Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben 
alapján a Nyereményjáték Szabályzatban meghatározott adatkezeléshez az adattulajdonos 
hozzájárulását írásos formában megadottnak kell tekinteni a részvétel alapján. Az adatszolgáltatás 
önkéntes. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy 
részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. 
 
X. Vegyes rendelkezések 
 
1./ A nyereményjátékban résztvevő jelentkezők a nyereménykupon benyújtásával minden további 
jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadják a jelen Nyereményjáték Szabályzat rendelkezéseit, 
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továbbá lemondanak a nyereményjáték lebonyolításával, a nyereményekkel és a nyertesekkel 
kapcsolatban a Szervezővel vagy bármely más harmadik személlyel szembeni bármely jogorvoslati út 
igénybevételének lehetőségéről.  
 
2./ A nyeremény minőségi hibájáért, meghibásodásáért a Szervező nem vállal felelősséget.  
 
3./ A Szervező fenntartja magának a jogot a Nyereményjáték Szabályzat megváltoztatására. A 
Szervező a Nyereményjáték Szabályzat módosítását a http://pappas.hu weboldalon teszi közzé. 
 
 
Budapest, 2019. március 28.  
 
 


