
Toyota – “Limitált Ajánlatok” nyereményjáték játékszabályzat 

A Játékban való részvétel, a Játék jelen hivatalos szabályzatának (a továbbiakban: a „Szabályzat”) automatikus 

elfogadását jelenti. (A Játékban résztvevő személyek a továbbiakban: a „Játékos”). 

A Játék kizárólag személyes, lakossági használatra készült, üzleti és kereskedelmi célú felhasználása szigorúan 

tilos.  

1. A Játék szervezője  

A játék lebonyolításával összefüggő feladatokat maga a Szervező és adatkezelő a Toyota Central Europe Kft., 

székhely 2040 Budapest, Budapark Keleti 4, Cégjegyzékszám: 13 09 104486) végzi. 

2. A Játék időtartama: 2019. november 01 - 30. 

3. A Játékba kerülés feltételei 

A játékban részt vesz minden ügyfél (továbbiakban: Játékos), aki az adott időszakban „Limitált Ajánlatok” alá 

tartozó modellre (Aygo, Yaris, Corolla, C-HR minden változata, RAV4 benzines változatok, Hilux minden 

változata) vevőszerződést kötött, és flottatámogatást nem vett igénybe – illetve Hilux esetében flotta speciális 

kategória támogatást vett igénybe 

A Játékos elfogadja, hogy a Játékban való részvétel során a Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a 

Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak. A Szervező a Játék elérhetőségét a Szabályzat 

megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja.  

A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen Szabályzatban felsorolt feltételeket 

és szabályokat.  

A Játékban a Szervező dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában 

meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. 

A Játékos a játékra történő jelentkezéssel (a továbbiakban: részvétel) elismeri, hogy teljes körűen megismerte a 

Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely 

rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, 

illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen 

Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos 

jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

4. A nyeremény 

A nyertes visszanyeri a megrendelt autójának vételárának felét.  

Nyertesek száma: 1 fő 

Az egyéb felmerülő költségeket ilyen például a forgalomba helyezés vagy extra kiegészítő tartozékok vásárlása, 

a nyertesnek magának kell kifizetnie, abból további kedvezményt Szervező nem biztosít. 

A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget – amennyiben van – a nyertes viseli. Szervezőt a Nyeremény 

fentiek szerinti átadásán kívül további kötelezettség nem terheli.  
  



5. A nyertesek kiválasztása 

A nyeremény sorsolás számítógépes program segítségével (gépi sorsolás), a véletlenszerűség követelményeinek 

megfelelően, nem visszatevéses módszerrel történik. A sorsolás nem nyilvános és a Szervező székhelyén történik 

(Toyota Central Europe Kft. 2040 Budaörs, Budapark Keleti 4.).  

Azért, hogy a Nyeremény gazdára találhasson, Szervező tartaléknyerteseket sorsol, akik a nyertes kiesése estén 

jogosulttá válhatnak a nyereményre.(a továbbiakban: Tartaléknyertes). A Nyertes nevét, a Szervező a 

www.toyota.hu oldalon illetőleg hivatalos facebook oldalán tájékoztató jelleggel közzéteszi. A Szervező a 

Nyertest a regisztrációkor megadott email címen és/vagy telefonszámon értesíti a nyeremény átvételének 

részleteiről a sorsolástól számított 5 munkanapon belül. Az email cím helyessége és működése, valamint megadott 

postai cím helyessége, valamint a postafiókra érkező levelek figyelemmel követése és a nyeremény átvétele 

Játékos felelőssége. A nyertes köteles 5 napon belül visszaigazolni a nyeremény átvételi szándékát Amennyiben a 

Nyertest a Szervező valamely okból kizárja, vagy a nyertessel való kapcsolatfelvétel az első kiértesítési kísérlettől 

számított 5. naptári napon belül nem jár sikerrel, úgy a Nyertes elveszti jogosultságát a nyereményre és a 

Tartaléknyertesek listáján szereplő első Tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre. Amennyiben az első 

Tartaléknyertes hasonlóképpen nem érhető el 5 munkanapon belül, helyébe a 2. Tartaléknyertes lép, akit hasonló 

esetben a 3. Tartaléknyertes értesítése követ.  A Tartaléknyertesek sorrendiségét a kihúzásuk időbeli sorrendje 

határozza meg. 

A sorsolás időpontjai: 2019.12.05. 

6. A nyeremények átadása 

A nyeremény átvételének módját a Szervző egyezteti a nyertessel. Amennyiben a nyertest nem lehet elérni a 

sorsolást követő 5 munkanapon belül, vagy nem kíván élni a nyereménye felhasználásával, úgy a nyeremény a 

pótnyertesre száll. 

A Szervező nem vállal felelősséget a Játékban tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott 

következményekért.  

7. Egyéb szabályok 

A Szervező kiegészítheti vagy módosíthatja a Játékot részben vagy egészben bármilyen technikai, kereskedelmi 

vagy működési okból kifolyólag.  

A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során 

felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért. Jelen Szabályzatra a magyar jog előírásai az 

irányadóak.  

Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, jogosultak a hatáskörrel és illetékességgel bíró 

bírósághoz fordulni. Játékos vita esetén jogosult a Fogyasztóvédelmi Felügyelőségnél is panaszt tenni. 

8. Az adatok kezelése és védelme  

A Játékos a Játékban való részt vétel tényével önként, kifejezetten és további feltétel nélkül beleegyezik, hogy 

adatait a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartása mellett a Szervező mint adatkezelő kezelje és feldolgozza. 

Az adatkezelés célja, hogy a Szervező a jelen Játékot lebonyolítsa. Az adatszolgáltatás önkéntes. A jóváhagyó 

és/vagy marketing célú hozzájáruló nyilatkozatát a Játékos bármikor korlátozás és indoklás nélkül ingyenesen 

visszavonhatja az infohu@toyota-ce.com e-mail címen; vagy postán is jelezheti a Szervező részére küldött 

nyilatkozattal. A hozzájárulás visszavonásakor a pontosabb beazonosítás érdekében a regisztráció során megadott 

adatok közlése kötelező. Szintén a fenti címeken kérhető az adatok helyesbítése, kiegészítése, vagy tiltható meg 

azok további kezelése. Ilyen rendelkezéssel a Játékos a lakcíme, az e-mail címe vonatkozásában külön-külön is 

élhet. 

A Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata, a Szervező a toyota.hu hivatalos weboldalán érhető el és 

ismerhető meg.  

http://www.toyota.hu/
mailto:infohu@toyota-ce.com

