
JÁTÉKSZABÁLYZAT 

 

Az Inter Cars Hungária Kft. nyereményjátékot (továbbiakban: Kampány) hirdet a jelen 
szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) foglalt feltételek szerint: 

1. A Kampány szervezője, lebonyolítója, adatkezelője 

1.1 A Kampány szervezője az Inter Cars Hungária Kft. (székhely: 1139 Budapest, Frangepán 
utca 44/B.  cg.: 01-09-715340, adószám: 13030083-2-44) (továbbiakban: Szervező). 

1.2 A Kampány lebonyolítását, a Kampányhoz kapcsolódó adatkezelést, valamint az 
adatfeldolgozást a Szervező végzi. 

 

2. A Kampány leírása, a nyeremények 

2.1 A Szervező 2021. június 1. napján meghirdeti „CRC SmartWasher nyereményjáték!” 
elnevezésű Kampányát, melynek kezdete 2021. június 1. 00:00 óra, vége: 2021. október 
31. 23:59 perc.  

2.2 A Kampányban a Szervező azon ügyfelei vesznek részt, akik a Szervező által meghatározott 
Kampány ideje alatt egy hónapon belül legalább nettó 100.000,- Ft értékben vásárolnak az 
Inter Cars Hungária Kft-től CRC márkájú terméket (továbbiakban: Forgalmi Elvárás).  

2.3 Minél több hónapban teljesíti az ügyfél a legalább nettó 100.000,- Ft értékű vásárlást, annál 
nagyobb eséllyel indul a nyereményjátékban.  

2.4 A Kampányban kizárólag a Szervező által forgalmazott aktuálisan elérhető CRC termékek 
vesznek részt. 

2.5 A minimum nettó 100.000,- Ft összegű Forgalmi Elvárást sikeresen teljesítő Ügyfelek között 
az alábbi nyeremények kerül kisorsolásra:   

(i) 1 db SW-23 SmartWasher berendezés és kiegészítő termékek;   

(ii) 1 db FL-4 Többrétegű OzzyMat; 

(iii) 3 db SW-3 OzzyJuice, általános célú, nagyteljesítményű oldat (20L). 

2.6 A nyeremény beüzemelését a Szervező megbízásából a CRC hivatalos képviselete 
térítésmentesen biztosítja a nyertes számára. 

2.7 A sorsoláson nem vehet részt az az ügyfél, amely ügyfélnek a Szervezővel szemben 2021. 
október 31.napján lejárt tartozása áll fenn. 

2.8 Egy ügyfél mindösszesen egy vevőkódon vehet részt a Kampányban. 

 

3. Sorsolás 

3.1 A Szervező által géppel végzett sorsolásra a Kampányt követően, 2021. november 10. 
napján 12:00 órakor kerül sor. 

3.2 A nyeremény a sorsolást követően kerül a nyertes részére átadásra. 

3.3 A nyeremény nem halmozható, azaz a Forgalmi Elvárás többszörös teljesítése esetén sem 
jogosult az ügyfél többszörös nyereményre.  

 

4. A Kampány meghirdetése 

4.1 A Kampány az alábbi felületeken kerül meghirdetésre: 

(i) Inter Cars Webshop,  

(ii) Inter Cars hírlevél,  

(iii) Inter Cars Facebook oldal, 

(iv) Inter Cars Online Magazin. 



4.2 Ezt az akciót a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azt nem a Facebook rendelte 
meg és nem a Facebook kezeli. 

 

5. Az Ügyfelek kiértesítése 

5.1 A Kampány állásáról az ügyfél a Szervező területileg illetékes telephelyének vezetőjénél, 
illetve a területi képviselőnél érdeklődhet.  

5.2 A Kampányban való részvétel az érintett CRC termékek megvásárlásával automatikus. 
Abban az esetben, ha a kisorsolt ügyfél nem kíván a nyereményjátékban részt venni, illetve 
a nyereményt átvenni, mely tényt jelez a Szervezőnek, úgy a sorsolás ezen nyeremény 
tekintetében megismétlésre kerül. 

 

6. Nyeremények átadása 

6.1 A nyeremények a sorsolást követően 30 (harminc) napon belül kerülnek átadásra.  

6.2 Az elért nyereményeket az Inter Cars Hungária Kft. területileg érintett kirendeltsége juttatja 
el az Ügyfélhez. 

6.3 A Szervező nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a tárgyi jutalmak 
kiszállítása/átadása után keletkeztek, függetlenül attól, hogy a jutalmat az ügyfél 
használatba vette vagy sem. 

6.4 A nyeremények egyéb módon történő átvétele előzetes egyeztetés tárgyát képezi. 

 

7. Adó és egyéb felmerülő addicionális költségek 

7.1 A nyeremények átadásáig felmerülő adókat és járulékterheket – amennyiben a hatályos 
magyar jogszabályok szerint van ilyen – a Szervező viseli és fizeti meg. 

 

8. Adatkezelés szabályai 

8.1 A Szervező az ügyfelek jelen Kampányhoz esetlegesen szükséges személyes adatait 
kizárólag nyeremények sorsolása és átadása céljából kezeli, azok nem kerülnek más célra 
felhasználásra, illetve továbbításra. 

8.2 Az érintett ügyfél által megadott adatok harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, 
így különösen nem kerülnek átadásra EGT-n kívüli harmadik országba. 

8.3 Adatok tárolásának helye: Inter Cars Hungária Kft. Marketing osztályának szervere.  

8.4 Az adatkezelés jogalapja: az Általános Adatvédelmi Rendelet – GDPR 6. cikk (1) 
bekezdésének a) pontja, azaz az érintett hozzájárulása az általa megadott személyes adatok 
jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célokból történő adatkezeléshez. 

8.5 A Szervező az esetleges személyes adatokat a Kampány lebonyolítását követő 30 (harminc) 
napig, de legfeljebb a résztvevő adatai kezeléséhez való hozzájárulását visszavonó 
nyilatkozatát követő 10 (tíz) napig kezeli, ezen időpontot követően a Kampány céljára kezelt 
személyes adatok visszavonhatatlanul törlésre kerülnek. 

8.6 A személyes adatai kezelésével kapcsolatban, a Szervezővel, mint adatkezelővel szemben – 
az adatkezelés jellemzőitől függően - a következő jogok illethetik meg. Kérelmezheti  

 
(i) az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (GDPR 15. cikk): Az érintett 

jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban 
van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a 15. cikkben meghatározott egyes 
információkhoz hozzáférést kapjon. 

 
(ii) azok helyesbítését (GDPR 16. cikk): Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az 

adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan 
személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, 



hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján 
történő – kiegészítését. 

 
(iii) a személyes adatai törlését (GDPR 17. cikk): Az érintett jogosult arra, hogy kérésére 

az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes 
adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes 
adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a 17. cikkben meghatározott 
indokok valamelyike fennáll. 

 
(iv) a személyes adatai kezelésének korlátozását (GDPR 18. cikk): Az érintett jogosult arra, 

hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a 18. cikkben foglalt indok 
teljesül. 

 
(v) tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen (GDPR 21. cikk); 

 
(vi) visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, azzal, hogy a visszavonást 

megelőző adatkezelés nem válik jogszerűtlenné (GDPR 13. cikk (2) bek. c)), valamint  
 

(vii) megilleti adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk), vagyis hogy az érintettre 
vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, 
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. 

 
8.7 A személyes adatok kezeléséhez fűződő jogainak megsértése esetén az érintett az alábbi 

jogorvoslati lehetőségekkel élhet: 
 

(i) Közvetlenül a Szervezőhöz, mint adatkezelőhöz fordulhat, az 1. pontban megadott 
elérhetőségeken. 

(ii) Panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, 
mint felügyeleti hatósághoz (a továbbiakban: „NAIH”) (székhely: 1125 Budapest, 
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; web: www.naih.hu) 

(iii) Keresetet nyújthat be a Szervező, mint adatkezelő ellen. Így a résztvevő bírósághoz 
fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek 
megszegése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, 
valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi 
honlapon tájékozódhatnak: www.birosagok.hu 

9. Egyéb 

9.1 Szervező a jelen Szabályzatot, a www.intercars.hu weboldalon teszi közzé, mely a mai naptól 
kezdve a Kampány végéig elérhető. 

9.2 A Kampányban való részvétel önkéntes. 

9.3 A Kampányt a Szervező bármikor, külön értesítés és indoklás nélkül leállíthatja. 

9.4 A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat bármikori módosítására, illetve 
kiegészítésére.  

9.5 A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett 
promóciójából azt, aki bármely Szervező által szervezett promócióban bizonyítottan 
csalást/hamisítást/visszaélést követ el. 

9.6 A Kampányban, így a sorsoláson NEM vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, vezető 
tisztségviselői, munkavállalói, telephelyeit üzemeltető közvetítő partnerek, és 
munkavállalóik, valamint a fenti személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény- Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 1. és 2. pontjai szerinti hozzátartozói. 

Budapest, 2021. június 1. 

Inter Cars Hungária Kft.  

Szervező 
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