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A nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője

Smartsurance Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 3152 Nemti, Kossuth út 67.
Cégjegyzékszám: 12 09 009881
Adószám: 25935909-2-12
Képviselője: Szota Szabolcs ügyvezető
Honlap: https://hellocristo.hu
E-mail: info@hellocristo.hu
Postacím: 3152 Nemti, Kossuth út 67.
2.

A Játék időtartama

A Játék időtartama a Játék kezdetétől a Játék végéig tart.
A Játék kezdete: 2020. november 9. 0 óra
A Játék vége: 2020. december 20. 23:59 óra
3.

A Játék menete és a Játékban történő részvétel feltételei

3.1. A Játékban részt vehetnek
- egyrészről azok, akiknek a Játék időtartama alatt új Roar Casco biztosítási jogviszonyuk
jön létre, a 3.2. pontban foglaltak szerint,
- másrészről azok, akik a Játék kezdetén már CRISTO felhasználók, vagy a Játék
időtartama alatt válnak azzá, a 3.3. pontban foglaltak szerint.
3.2. Amennyiben a Játék kezdetén nem rendelkezel Roar Casco biztosítással, a Játékban részt
vehetsz, ha a Játék időtartama alatt Roar Casco biztosítási jogviszonyod jön létre. A Játékban
való részvétel további feltétele, hogy a Játék végén az Egyenleg pozitív legyen.
3.3. Amennyiben a Játék kezdetén CRISTO felhasználó vagy, vagy a Játék időtartama alatt válasz
azzá, a Játékban akkor is részt vehetsz, ha a Játék időtartama alatt valaki a Te ajánlásoddal
csatlakozik a Roar Casco biztosításhoz. Ehhez azt ellenőrizzük, hogy az ajánlói kódod, vagy
az általad küldött meghívó felhasználásával jött-e létre az adott személy Roar Casco
biztosítási jogviszonya. A Játékban való részvétel feltétele tehát, hogy a Cristo-ban történő
regisztrációkor kapott ajánlói kódodat a Roar Casco biztosításhoz csatlakozó személy a
csatlakozás során megadja, vagy a csatlakozási folyamatot az általad küldött meghívóban
szereplő linken keresztül kezdeményezze. További feltétel, hogy az ajánlásoddal érkező
személy a Játék időtartama alatt a Roar Casco biztosításhoz ténylegesen csatlakozzon és a
Játék végén pozitív Egyenleggel rendelkezzen.
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3.4. Amennyiben
a Te ajánlásoddal a Játék időtartama alatt 3.3. pont szerint többen csatlakoznak a Roar
Casco biztosításhoz, vagy
a Játék időtartama alatt Roar Casco biztosításod jön létre úgy, hogy a 3.2. pont szerinti
feltételeknek megfelelsz, továbbá emellett a Játék időtartama alatt a 3.3. pont szerint
valaki csatlakozik a Roar Casco biztosításhoz
abban az esetben kétszeresen, vagy amennyiben a 3.3. pont szerint többen csatlakoznak
ajánlásod alapján a Roar Casco biztosításhoz többszörösen vehetsz részt a sorsoláson,
növelve ezzel nyerési esélyeidet.
3.5. Felhívjuk a figyelmed, hogy a Játékban való részvételhez a 3.2., a 3.3. és a 3.4. pont szerinti
esetben is jelentkezned kell, a Játékban való részvétel nem automatikus. A Játékba a kiküldött
hírlevélben szereplő, valamint a hellocristo.hu/nyeremenyjatek felületen a „Jelentkezem a
nyereményjátékra” gombra kattintással tudsz jelentkezni. A Játékba történő jelentkezéssel
hozzájárulsz a Játék során megadandó személyes adatok Adatkezelési tájékoztató szerinti
kezeléséhez. Jelentkezés hiányában a Játékban nem vehetsz részt.
3.6. A Játékban továbbá akkor vehetsz részt, amennyiben a megfelelő jelölőnégyezetek
bepipálásával kijelented, hogy a jelen Nyereményjáték Szabályzatban foglaltakat elfogadod és
magadra nézve kötelezőnek ismered el, valamint kijelented, hogy a Cristo Nyereményjáték
Adatkezelési tájékoztatóját megismerted.
3.7. A Játékban való részvételhez az egyes pontokban meghatározott feltételeknek együttesen kell
teljesülnie, és minden esetben be kell tartanod a Cristo használatával kapcsolatos
dokumentumokban, úgy, mint a Cristo ÁSZF-ben, a Casco Biztosítási Feltételekben,
továbbá a Beat bérletére és használatára vonatkozó Eszközbérleti Szerződési Feltételekben
foglalt rendelkezéseket.
3.8. A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:
a) a Játék szervezőjének tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint azok
Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói;
b) 18. életévüket be nem töltött személyek,
c) jogi személyek.
3.1.
A Játék szervezője fenntartja a jogot, hogy a Játék bármely szakaszában a Játékból vagy a
sorsolásból kizárjon, vagy a kisorsolásod esetén a nyeremény átadását megtagadja, továbbá az
alábbi magatartásoddal összefüggésben felmerült kárát jogi úton érvényesítse, vagy büntető
eljárást kezdeményezzen veled szemben, ha
a) a Játék menetének befolyásolásával, vagy egyéb, jogszabályba vagy jelen Nyereményjáték
Szabályzatba ütköző módon kívánsz a Játék során a nyereményhez jutni,
b) más Játékos vagy harmadik személy adataival visszaélsz,
c) a Játék tisztességes lebonyolítását bármilyen egyéb módon veszélyezteted.
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4.

A sorsolás

4.1. Amennyiben teljesíted a 3. pontban meghatározott feltételeket, és jelentkezel a Játékra, úgy a
neved bekerül a jelentkezett játékosokhoz, amelyek közül a Játék szervezője számítógépes
sorsolással, véletlenszerű algoritmussal sorsolja ki a nyertes nevét. A sorsolás nem nyilvános.
A 3. pontban meghatározott részvételi feltételeknek való megfelelést a Játék szervezője a
sorsolást megelőzően ellenőrzi és a sorsolásból kizárja mindazokat, akik a részvételi
feltételeknek nem felelnek meg.
4.2. A Játék szervezője minden esetben a nyertesen kívül pótnyertest is sorsol, aki a nyertes
bármilyen okból történő kiesése vagy kizárása folytán a sorsolás sorrendjében a nyertes
helyébe lép. A pótnyertesre a nyertesre irányadó szabályok vonatkoznak, amennyiben a
nyertes helyébe lép.
4.3. A sorsolás időpontja: 2020. december 23. 10:00 óra.
4.4. A sorsolás helyszíne: 1055 Budapest, Honvéd utca 22. B lh 3/1
4.5. A nyertes játékost a Játék szervezője a sorsolás eredményéről elektronikus úton, a megadott
e-mail címen értesíti a sorsolás napjától számított 3 munkanapon belül Ezzel egyidejűleg
tájékoztatja a nyertest a nyeremény átadásával és igénybevételével kapcsolatos
információkról.
4.6. Amennyiben bármely személyes adatod hibásan adtad meg, és ezt a nyereményjáték
zárásának időpontjáig a Játék szervezőjének e-mail címére jelzed, úgy a Játék szervezője a
hibásan megadott adatot javítja.
4.7. Amennyiben a nyertes játékos hibásan adta meg valamely személyes adatát, és ezáltal a Játék
szervezője nem tudja értesíteni a sorsolás eredményéről, úgy a nyertes helyébe a pótnyertes
lép.
5.

A nyeremény és annak igénybevétele

5.1. A Játék nyereményei: 5 db Driving Camp-en való részvétel illetve 15 db ajándékcsomag.
5.2. A nyertes köteles a nyereményről történő értesítést követő 3 munkanapon belül visszajelezni
annak érdekében, hogy a nyeremény átadásának, és egyúttal az igénybevételének időpontjáról
egyeztessen a Játék szervezőjével. A nyertes ezen határidőn belül jogosult lemondani a
nyereményéről a Játék szervezőjének e-mail címére küldött üzenet útján.
5.3. Amennyiben a nyertes a nyereményről történő értesítést követő 3 munkanapon belül nem
jelez vissza a Játék szervezőjének e-mail üzeneten keresztül, úgy a nyertes a nyereménytől a
határidő lejártával elesik, és helyébe a pótnyertes lép, akit a Játék szervezője a fentiek szerint
értesít.
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5.4. A nyertes köteles együttműködni a Játék szervezővel a nyeremény átvétele érdekében,
amelynek során a nyereményét a Játék szervezőjével előre egyeztetett időpontban veheti
igénybe. Amennyiben a nyeremény igénybevétele a nyertes hibájából hiúsul meg, vagy a
nyertes a nyereményt visszautasítja, továbbá a szervező által megadott feltételek mellett a
nyereményt nem tudja igénybe venni, úgy a nyertes a nyereménytől elesik, és a fentiek szerint
a pótnyertes kerül kiértesítésre, aki a nyertes helyébe lép. A nyertessel a nyeremény
igénybevételéről való sikeres egyeztetést követően a Játék szervezője a nyertest nyilvánosan
kihirdeti, nevét közzéteszi honlapján, valamint közösségi oldalain. Amennyiben a nyertes
nevét a Játék szervezője nem ismeri, azt a nyertes a kapcsoltfelvétel során köteles megadni a
nyeremény átadása, valamint a nyertes nyilvános kihirdetése érdekében.
5.5. A nyereményt csak olyan játékos nyerheti meg és veheti igénybe, aki a játék időtartama alatt
és a sorsolás időpontjában is a jelen Nyereményjáték Szabályzatban meghatározott
valamennyi feltételt teljesíti.
5.6. A nyereményt kizárólag a nyertes veheti igénybe, a nyereményt átruházni nem lehet. A
nyeremény továbbá nem cserélhető ki, és pénzre nem váltható.
5.7. A Játék szervezője jogosult a nyereményt bármikor megváltoztatni, vagy azzal egyenértékű
más nyereményre cserélni. A nyertes nem jogosult a Játék szervezőjével szemben semmilyen
jogcímen igényt érvényesíteni abból eredően, ha az átvett nyeremény bármiben eltér a jelen
Nyereményjáték Szabályzatban, vagy a szervező honlapján meghatározott nyereménytől. A
honlapon és a jelen Nyereményjáték Szabályzatban a nyereménnyel kapcsolatban feltüntetett
képek, információk, fotók csak tájékoztató jellegűek, nem kötelezik a Játék szervezőjét.
5.8. A Játék szervezője nem vállal felelősséget a nyereménnyel kapcsolatos minőségi kifogásokért,
és a nyereménnyel kapcsolatos egyéb igények a Játék szervezőjével szemben nem
érvényesíthetők.
5.9. A nyeremény igénybevételéhez szükséges gépjárművet a nyertesnek kell biztosítania, és a
Driving Camp-en kizárólag saját felelősségére vehet részt, amelynek során be kell tartania a
Driving Camp-en történő részvétel szabályait.
5.10. A nyeremény igénybevételével kapcsolatban felmerülő bármely költséget nyertesnek kell
viselnie, így például a nyereményjáték igénybevételének helyszínére történő utazás, illetve a
Driving Camp-en való részvétel üzemanyagának költségeit.
5.11. A Játék szervezője nem vállal felelősséget a nyereményjáték igénybevétele során
keletkezett bármely kárért, a keletkezett károkért a nyertes nem érvényesíthet semmilyen
igényt a Játék szervezőjével szemben.
5.12. A nyeremény igénybevétele során a Játék szervezője fénykép- és videofelvételeket
készíthet a nyertesről, és azokat a marketing tevékenysége során felhasználhatja. A fényképés videofelvételek elkészítéséhez és felhasználásához a nyertes a Játékban való részvétellel
hozzájárul.
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6.

A játékszabályok változtatásából és a Cristo alkalmazás nem rendeltetésszerű
működéséből fakadó felelősség

6.1. A Játék szervezője a jelen Nyereményjáték Szabályzat és a Játék menetének, vagy a Játék
bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja.
6.2. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely
visszaélésre adhat lehetőséget, a Játék szervezője fenntartja a jogot, hogy a Játékot
szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja.
6.3. A Játék szervezője nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Cristo
alkalmazás vagy annak bármely tartalma bármely okból kifolyólag nem elérhető, vagy nem
rendeltetésszerűen működik.
6.4. A jelen Nyereményjáték Szabályzat a Játék teljes időtartama alatt elérhető a Játék
szervezőjének Honlapján.
7.

A közterhek viselése

7.1. A Játék szervezőjét terheli a nyeremény után megfizetendő adó és járulékok összege, amelyet
a nyertes által megadni szükséges személyes adatok alapján teljesít.
7.2. A nyereményt terhelő személyi jövedelemadó megfizetéséről a Játék szervezője tájékoztatja a
nyertest, kérésre igazolást állít ki részére.
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