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Mobilissimus Kft. által szervezett nyereményjáték 
játékszabályzata 

 
Kérjük, olvassa el figyelmesen Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából 
a Mobilissimus Kft. által szervezett, Dunaújváros közlekedésével kapcsolatos kérdőív kitöltéséhez 
kapcsolódó nyereményjáték játékszabályzatát! 
 

1. SZERVEZÉS 
 
A jelen játékszabályzatban foglalt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a 
MOBILISSIMUS KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (cégjegyzékszáma: 01-09-270648; 
statisztikai számjele: 25360260-7112-113-01; székhelye: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 9. I. 
emelet 2.; adószáma: 25360260-2-41.; a továbbiakban: Szervező). 
 

2. RÉSZVÉTEL 
 
A Játékban való részvétel önkéntes. 
 
A Játékban való részvétel lehetőségei: 
 

2.1. A „Dunaújváros és térsége közlekedése – kérdőív” (Kérdőív) kiöltésével vehetnek részt 
a sorsolásban azok a személyek, akik 2016. szeptember 18. napjáig a kijelölt 
gyűjtődobozokba a kitöltött Kérdőívet, a kérdőívben felsorolt helyszínek egyikén 
(nyitvatartási, illetve ügyfélfogadási időben) elhelyezik. 

2.2. A Szervező a www.dunaujvaros.hu/sump online felületen is közzéteszi ugyanazon 
tartalommal bíró Kérdőívét, így biztosítva a kitöltés lehetőségét. A Játékban 
automatikusan részt vesz az a személy, aki a fenti internetes oldalon közzétett Kérdőívet 
2016. szeptember 18. napjáig kitölti, tehát ebben az esetben nem szükséges a 
gyűjtődobozokba bedobni a Kérdőívet.  
 

Kitöltöttnek minősül (és kitöltőjét a Játékban való részvételre jogosítja) az a kérdőív, 
melynek az „1. Közlekedési szokások” és „3. Személyes adatok” szakasza teljes körűen kitöltésre 
került, és a „2. Érzékelt problémák” szakaszban legalább egy kérdésre értékelhető választ tartalmaz. 
 
Az a személy, aki a jelen játékszabályzatot nem fogadja el, a Játékban nem vehet részt. 
 
A Játékban való részvétel a jelen játékszabályzat elfogadásának minősül. 
 

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA 
 
A Játék 2016. augusztus 24. napjától 2016. szeptember 18. napjáig tart. 
 

4. A JÁTÉK MENETE, NYERTESEK KIVÁLASZTÁSA 
 
A Résztvevők közül 2016. szeptember 22. napján kerül kiválasztásra a játék nyertese. A nyertes a 
kérdőívet kitöltő résztvevők közül kerül kiválasztásra.  
 
A nyertes résztvevő kiválasztása véletlenszerű kiválasztással – kézi húzással - történik. Ha a nyertes 
részvevő a sorsoláson személyesen nem vesz részt, a sorsolást követő 24 (huszonnégy) órán belül 
a résztvevő által megadott e-mail elérhetőségen vagy telefonon keresztül értesíti a Szervező, amely 
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értesítés keretében részletes tájékoztatást nyújt a Szervező a nyertes résztvevőnek nyereményének 
átvételével kapcsolatos lehetőségeiről.  
A sorsolás alkalmával kiválasztásra kerül egy tartaléknyertes is a fentiekben rögzített módon. 
Amennyiben a nyertes résztvevő a Szervező által a nyereményével kapcsolatban megküldött email 
értesítés megküldését követő 6 (hat) munkanapon belül nem jelentkezik a nyereményéért, úgy a 
Szervező jogosulttá válik a nyereményt visszavonni és a kisorsolt tartaléknyertest tekinteni új 
nyertesnek (a tartaléknyertes értesítése azonos módon, emailben történik). 
 
 

5. NYEREMÉNY 
 
 
A kisorsolt résztvevő nyereménye: 1 db városi roller. 
 
A nyeremény átvétele: A nyereményt a nyertes résztvevő, vagy az általa kijelölt és teljes bizonyító 
erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező személy veheti át a sorsolás helyszínén 
vagy, amennyiben a nyertes a sorsoláson személyesen nincs jelen, a Szervező által a nyereményről 
szóló email és/vagy telefonos értesítésben közölt tájékoztatásban foglaltak szerint, az abban 
meghatározott módon, egyeztetett helyen és időben, személyi igazolványának egyidejű 
felmutatásával. 
 
 

6. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK 
 
Minden résztvevőnek a Kérdőív részét képező személyes adatai a Szervező számítógépes 
adatbázisában kerülnek rögzítésre. Az adatkezelés a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára 
történik, és a személyes adatokat a Szervező az adatbázisából a sorsolás és a nyeremények 
átadásának lebonyolítását követően haladéktalanul törli.  
 
A résztvevők az adataik Szervező adatbázisában való ezen rögzítéséhez és kezeléséhez a jelen 
játékszabályzat elfogadásával önkéntes hozzájárulásukat adják. A Játékban való részvétel a jelen 
játékszabályzat elfogadásának minősül. 
 
 

7. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 
Szervező a jelen Játékszabályzatot a Játék teljes időtartam alatt bárki számára hozzáférhetővé teszi 
internetes weboldalán (www.dunaujvaros.hu/sump). 
 
Szervező jogosult elutasítani minden olyan regisztrációt, amely nyilvánvalóan valótlan adatokat 
tartalmaz. Valótlan adatokkal történő regisztráció vonatkozásában felmerült minden kár kizárólag 
a valótlan adatok közlőjét terheli. A valótlanul megadott adatok vonatkozásában a Szervező 
semminemű felelősséget nem vállal. 
 
Szervező fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy bármely résztvevőt a Játékból 
kizárjon, amennyiben visszaélést, a jelen Játékszabályzatban foglalt bármely rendelkezés 
megsértését vagy más tisztességtelen magatartás tanúsítását észleli a résztvevőtől. Ezen esetekben 
a Szervező jogosult a Játékot felfüggeszteni és/vagy törölni és az esetleges nyeremények átvételét 
megtagadni. 
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Szervező jogosult továbbá kizárni a Játékból minden olyan résztvevőt és az esetleges nyeremény 
átadását irányukban megtagadni, amennyiben észleli, hogy a résztvevő által rendelkezésére 
bocsátott adatok a valóságnak nem felelnek meg vagy a résztvevő a részvételre egyébként sem lett 
volna jogosult, illetőleg ha a Szervező a jelen játékszabályzatban foglalt bármely rendelkezés 
megsértését észleli az adott résztvevő részéről. 
 
Résztvevő a jelen Játékszabályzat elfogadásával tudomásul veszi, hogy a jelen Játékszabályzat 
megszegésével, továbbá a Játék során tanúsított visszaélése vagy tisztességtelen/jogellenes 
magatartása következtében a Szervezőnél vagy bármely harmadik személynél felmerült kár teljes 
megtérítésére kizárólagosan ő maga, azaz az érintett résztvevő köteles. 
 
Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Játékot bármikor felfüggessze vagy leállítsa, ha azt 
előre nem látott körülmények felmerülése indokolja, ilyen körülmények különösen, de nem 
kizárólagosan vis maior vagy kereskedelmi indokok felmerülése. 
 
Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot egyoldalúan módosítsa vagy 
megváltoztassa, azzal, hogy a módosítás nem érinti a Játékban a módosítás közzétételét megelőzően 
résztvevői minőséget elérő személyek részvételét. 
 
Nyeremények helyett a nyertes résztvevő más dolgot, készpénzt, egyéb vagyoni előnyt nem 
követelhet, azonban jogosult a nyereményt indoklás nélkül visszautasítani, ebben az esetben a jelen 
Játékszabályzatban rögzített, a tartaléknyertesre vonatkozó rendelkezések lépnek érvénybe. 
 
Budapest, 2016. augusztus 16. 
 
 
MOBILISSIMUS KFT. 


