Nyereményjáték
A nyereményjáték szervezője a Fisvik Kft. (Székhely: 1048, Bp. Szíjgyártó u. 4. 3/9.,
Adószám:

25456312-2-41,

Bejegyző

hatóság:

Fővárosi

Bíróság

Cégbírósága,

Ügyfélszolgálat: (tel)0630 221 33 86, e-mail:info@berautokiraly.hu).
NYEREMÉNYJÁTÉK MEGNEVEZÉSE: Mozdulj meg Te is! (továbbiakban
Játék) A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, természetes személy, aki
Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: „Játékos”).
A

Játékban

nem

vehetnek

részt:

Az

Szervező

vezető

tisztségviselői,

munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában
meghatározott közeli hozzátartozói; a szervező megbízásából a promóciós játék
előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető
tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 685. §
b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A Játékban való részvétel ezen
szabályzat elfogadásának minősül.
A Játék időtartama: 2020.01.01.-2020.06.30.
Sorsolás: 2020.07.02.
A Játék menete: A szervező által üzemeltetett Bérautókirály elnevezésű
autókölcsönzőnél 2020.01.01. és 2020.06.30. közötti időtartam alatt gépjárművet
bérlő vagy érvényes foglalással rendelkező személyek között egy nyertest sorsol ki.
Nyeremény: Egy személyre szóló fitnesz bérlet a Gateway Fitness, (1138 Budapest
Dunavirág utca 2.-6.) termébe, amely felhasználható minden nap 12 óra-16 óra között
A nyeremény készpénzre nem váltható.
A Játék ingyenességére tekintettel a Szervező nem felel a Játékosok, vagy bármely
harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében és kizár minden más egyéb,
akár közvetlen, akár közvetett vagyoni és/vagy nem vagyoni kártérítési igényt,
sérelemdíjat.
A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Részvételi Feltételek
szerint történik. Ha a Játékos a jelen Részvételi Feltételeket – azok bármely
rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a
Játékban nem vehet részt, abból kizárásra kerül.
Eredményhirdetés: A sorsolást követő legkésőbb 48 órán belül a Facebookon.
A nyertest üzenetben értesítjük.

A nyertes hozzájárul, hogy nevét a Szervező kommentben és a Facebook oldalán
közzéteheti.
A jelentkezés hiányosságáért (a jelentkezéskor történő név elírás), és az ebből
következő értesítési késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékos az
általa tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiók levélfogadásra képtelen
állapotából adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a
Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervező nem ellenőrzi, illetve
nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatos minden felelősség, jogi és anyagi
következmény minden esetben kizárólag a Játékost terheli.
Adatkezelés és adatvédelem
• A játékban a fenti időtartam során minden gépjárművet kölcsönző természetes
személy részt vesz mely személyekkel létrejött jogviszony kapcsán az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. Törvény 7. § 24. szerint iratnak minősülő dokumentumokat
Szervező a hatályos jogszabályokban előírt módon és időtartamra megőriz és abból
sorsolási adatbázist készít a sorsolás napján, majd az adatbázist megsemmisíti.
A játék szervesében a Facebook nem vesz részt.

