RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT A „SZÁRNYAK
AZ ÚTRA” RED BULL – MOL ONLINE
NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ
1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE
A www.szarnyakazutra.hu honlapon futó Red Bull - MOL online nyereményjáték
(„Játék”) szervezője a Red Bull Hungária Kft. (székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi
út 137.; cg.: 01-09-363330; adószám:
11344036-2-41); („Szervező”
„Adatfeldolgozó”).
A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes
feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Red Lemon Media Group Kft.
(székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 9.; postázási cím: 1037 Budapest,
Montevideo utca 9.; cégjegyzékszám: 01-09-937773; adószám: 22658814-2-41)
(„Lebonyolító” „Adatkezelő”) látja el.
2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
2.1. A Játékban az a természetes személy (továbbiakban: „Játékos”) vehet részt, aki
• megfelel a 4.1. pontban meghatározott feltételeknek,
• a Játék időtartama alatt (2020. július 1. és 2020. július 31. között) legalább 2 db
Red Bull (0,25 l) terméket vásárol a MOL töltőállomásokon, valamint
regisztrál a www.szarnyakazutra.hu weboldalon és a Red Bull termékek
vásárlását igazoló blokk megfelelő adatait megadja, majd ezt követően kitölti a
három kérdéses kvízt
• továbbá személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul
• és a játékszabályzat („Játékszabály”) feltételeit elfogadja.
A Játékszabály mindenki számára hozzáférhető a www.szarnyakazutra.hu honlapon. A
Játékban való részvétel a jelen Játékszabály teljes körű elfogadását jelenti.
3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
3.1. A Játék 2020. július 1. napjától 2020. július 31-ig terjedő időtartamban kerül
lebonyolításra.
4. JÁTÉK MENETE
4.1. A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakó- és
tartózkodásihellyel rendelkező, 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes
személy, amennyiben megfelel a Játékszabályban foglalt valamennyi részvételi
feltételnek. A Játékból ki vannak zárva a Szervező és Lebonyolító társaság
munkavállalói, megbízott partnerei és alkalmazottai, valamint azoknak a Polgári
Törvénykönyvben meghatározott közeli hozzátartozói.

4.2. A Résztvevők ahhoz, hogy részvételi jogosultságot szerezzenek és nyereményt
nyerhessenek a www.szarnyakazutra.hu honlapon regisztrálhatnak személyes adataik
megadásával (név, cím, e-mail cím és telefonszám megadása kötelező).
4.3. A regisztráció során a Játékosnak a Red Bull termékek MOL töltőállomáson
történő vásárlását igazoló blokk adatait (vásárlás pontos dátuma /év, hónap, nap/, AP
kód) is meg kell adnia. Egy blokk adataival csak egyszer lehet részt venni a Játékban,
azonban ha egy Játékos többször vásárol külön blokkon szereplő Red Bull terméket a
Játék időtartama alatt és emiatt több blokkal rendelkezik, nyerési esélyeit növelve
többször játszhat (annyiszor játszhat, ahány különböző blokkal rendelkezik, amin 2 db
Red Bull termék szerepel). Ugyanazon blokkadatok többszöri megadása a Játékból
történő automatikus kizárást vonja maga után. A blokkot meg kell őrizni.
4.4. A regisztrációt követően a Játékosnak egy háromkérdéses kvízt kell kitölteni. A
kvíz tudás alapú, a lehetséges válaszok előre adottak.
4.5. A nyertesek a háromkérdéses kvíz mindhárom kérdésére helyesen válaszolók
közül kerülnek kisorsolásra.
4.6. Regisztráció és kvíz kitöltése nélkül a Játékos Játéka érvénytelen.
4.7. A Játék részletes leírását a Játékos a Játék kezdetétől a www.szarnyakazutra.hu
honlapon olvashatja el.
4.8. A Játék során bármely Játékosnál felmerülő, a Játékból adódó technikai
problémákért, esetleges programhibákért, rendszerhibákért a Játék Szervezőjét és
Lebonyolítóját, valamint a Játék tervezőit és kivitelezőit semmiféle jogi felelősség
nem terheli.
5. SORSOLÁS
5.1. A Játék végén a regisztrálók és a háromkérdéses kvíz mindhárom kérdésre
helyesen válaszolók közül 2020. augusztus 7-én, 10 órakor, közjegyző jelenlétében a
Lebonyolító székhelyén (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) tartott elektronikus
sorsoláson kerül kiválasztásra a fődíj nyertes, a 2. díj nyertes, a további 20 ajándék
nyertes, és 22 pótnyertes.
6. NYERTESEK, NYEREMÉNYEK
6.1. FŐDÍJ: élményrepülés Besenyei Péterrel
6.2. 2. DÍJ: élményautózás Keszthelyi Viviennel a Hungaroringen
6.3. További értékes nyeremények: 10 tálca Red Bull és 10 darab can holder
6.4. A Nyertesnek a nyeremény átvételéhez be kell mutatnia a Red Bull termékek
vásárlását igazoló blokkot, amelynek adataival a Játékban részt vett.

6.5. A nyeremény másra át nem ruházható, más nyereményre vagy készpénzre be
nem váltható.
6.6. A Nyertest a Red Bull Hungária Kft. e-mailben értesíti a sorsolást követő 10
munkanapon belül. Amennyiben valamelyik Nyertes nem azonosítható vagy nem
tudja bemutatni a vásárlást igazoló eredeti blokkot, mellyel a Játékban részt vett és
nyertesként kihúzásra került, úgy az első pótnyertes lép a helyére. Egy regisztráló
csak egyszer nyerhet, függetlenül a Játékban részt vett blokkjai számától.
6.7. Amennyiben a Nyertes a kiválasztásától és az üzenetben történő értesítésétől
számított 36 órán belül nem nyújtja be nyereményigényét, úgy elveszíti a nyereményt.
Ilyen esetben a Szervező fenntartja egy alternatív Nyertes kiválasztásának jogát.
6.8. A nyereményeket a Red Bull Hungária Kft. juttatja el a Nyerteseknek. A
nyeremények az értesítést követő 30 napig vehetők át.
6.9. A tárgynyeremény kiszállítása futárral történik. A nyereményt a Nyertes által
megadott címére szállítja ki a Szervező, amelyet a kapcsolatfelvétel során megad.
6.10. A Szervező minden tárgynyereményt az annak elfogadásától számított 4 héten
belül szállít ki a Nyerteseknek.
6.11. A Játékos által megadott adatok pontatlanságáért/hiányosságáért/hibájáért (pl.
névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a személyes átvétel
elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező
semmilyen felelősséget nem vállal.
6.12. A Szervező tájékoztatásul közöli, hogy a nyereményjátékban való részvételért a
jelen részvételi feltételekben kifejezetten megemlített költségeken kívül semmilyen
egyéb utazási vagy egyéb költséget nem térít meg.
6.13. Minden nyeremény a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben
„adott állapota szerint”, tehát bármilyen kifejezett vagy vélelmezett jótállás nélkül
értendő (egyebek mellett ideértve a kielégítő minőségre vagy adott célra való
alkalmasságra vonatkozó kellékszavatosságot is). A nyeremény átvételével a nyertes
kizárólagos felelősségi körébe tartozik.
6.14. A nyeremények készpénzre nem válthatók, nem átruházhatók és vissza nem
térítendők.
6.15. A Játékos saját felelősségére vesz részt a nyeremény felhasználásában, és vállalja,
hogy azzal kapcsolatban külön írásbeli nyilatkozatot tesz.
7. JOGFENNTARTÁS
7.1. A Red Bull fenntartja a jogot, hogy bármelyik vagy az összes nyereményt hasonló
értékű, más nyereménnyel helyettesítse.

8. ADÓZÁS
A Nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.
Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén
kívül további kötelezettség nem terheli.
9. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM
9.1. A Játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A
Szervező és a Lebonyolító nem vállal semmiféle felelősséget egyetlen játékossal,
vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok,
szerződéses kötelezettségek, vagy a Játékszabályban foglalt rendelkezések
megsértésével vesz részt a Játékban.
A Játékra történő jelentkezéssel a Játékos az adatkezelés szabályait, illetve a
Játékszabályt elfogadja. A Játékos a jelentkezéssel tudomásul veszi és kifejezetten
hozzájárul ahhoz, hogy:
9.1.1. A megadott személyes adataikat a Lebonyolító és Szervező a Játékon keresztül
nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatai ellátása céljából, a szükséges
mértékben kezelje, ennek érdekében kifejezetten az előirányzott célhoz kötötten
felhasználja;
9.1.2. Vállalja továbbá, hogy külön írásbeli nyilatkozattal hozzájárul ahhoz, hogy róla
kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, melyet a Szervező és/vagy megbízottja a
Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben,
honlapján, Facebook és Instagram oldalán minden további külön hozzájárulás és
ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja, illetve az
Interneten közzétegye a személyhez fűződő jogok maradéktalan betartása mellett;
9.2. Az adatvédelem körében és azzal kapcsolatosan a Játékos tudomásul veszi, hogy
személyes adataikat az Infotv. értelmében a Lebonyolító és közreműködő partnerei
kezelik és dolgozzák fel. Jelen Játékszabályban és az Infotv-ben rögzített
kötelezettségeinek teljesítéséért a Lebonyolító felel.
9.3. A Lebonyolító a Játékban résztvevő Játékosoktól személyes adatokat kér. A Játék
nyerteseinek adatait a Lebonyolító a Szervezőnek adategyeztetés ill. nyereményátadás
céljából átadja. A megadott adatokat a Lebonyolító és a Szervező kizárólag a jelen
Játékszabályban megjelölt célokra használja fel.
9.4. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi
rendelkezések megtartásával történik. A Játékos adatainak kezelésére kizárólag
Magyarország területén kerülhet sor. A Lebonyolító bármikor lehetőséget biztosít a
Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok
törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: 1037 Budapest, Montevideo utca 9.
10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

10.1. A Játék során a Játékos tisztában van az elektronikus adatátvitel természetéből,
korlátozott kapacitásából, korlátozott hozzáférésből, állásidőkből, technikai
korlátokból, a Játék felhasználóinak esetleges nagy számából és az ezzel kapcsolatos
esetleges technikai és üzemeltetési okokból adódó nehézségekkel. A Szervezőt, illetve
megbízottját a www.szarnyakazutra.hu honlappal összefüggésben adott információk
vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért,
megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért, továbbá az
alkalmazás használói által tanúsított magatartásért felelősség nem terheli, így
mindezekért való esetleges helytállási kötelezettségét a Játékos tudtával ezennel
kizárja.
10.2. A fenti okok következtében a Szervező, illetve megbízottja, a
www.szarnyakazutra.hu
honlappal kapcsolatban kizárólag a vonatkozó
jogszabályokban meghatározott, kötelező erejű (eltérést nem engedő) szavatosságokat,
jótállásokat, illetve felelősséget vállalja, a jelen Játékszabályban meghatározottak
szerint. Minden más kifejezett, hallgatólagos vagy törvényes szavatosság, jótállás vagy
felelősség a magyar jogszabályok által megengedett mértékben kizárt, különös
tekintettel a jelen Játékszabályban foglalt esetekre. A fentiek mellett a Szervezőt,
megbízottját nem terheli felelősség az alkalmazás használatával kapcsolatban vagy
annak alapján a Játékos, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni,
közvetett, illetve közvetlen kárért, költségért, kiadásért (többek között az alkalmazás
használatának bármilyen módon való ellehetetlenülését, adatvesztést, bevételkiesést,
nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy
elvesztését harmadik személyek követelését).
10.3. A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére.
Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű
közleményt jelentet meg a www.redbull.hu honlapon. A Szervező továbbá
jogfenntartással él a tekintetben is, hogy a jelen Játékszabályban foglalt feltételeket
vagy magát Játékot akár a Játék időtartama alatt előzetes bejelentés nélkül egyoldalúan
kiegészítse, módosítsa vagy megszüntesse, illetve ajánlatát különösebb indokolás
nélkül visszavonja.
A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a
Szervező az előzőekben meghatározott formában teszi közzé a www.redbull.hu
honlapon, így az egyes Játékos személyes felelőssége, hogy ezekről körültekintően
vagy az előírt megfelelő módon közvetlenül tájékozódjanak.
10.4. A Játékszabályra, a Játékra a mindenkori hatályos magyar jogszabályok
vonatkozó rendelkezései az irányadóak és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan
kialakuló esetleges jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá
tartoznak.
10.5. A nyereményjáték a Red Bull Hungária Kft. kizárólagos belátása szerint zajlik. A
Red Bull Hungária Kft. a nyereményjátékkal összefüggő minden döntése végleges,
ezzel kapcsolatban semmilyen levelezésbe nem bocsátkozik.

Budapest, 2020. július 1.
Red Bull Hungária Kft.
Szervező

