Játékszabályzat
1. Az akció elnevezése, szervezője
Az akció elnevezése: „Continental Csoport Gondoskodás – LEGO® 2020 SU Akció” (a továbbiakban:
„Akció”)
Az Akció szervezője: Continental Hungaria Kft., székhely: 2040 Budaörs, Távíró köz 2-4., 13-09-070676,
adószám 10505506-2-44 (a továbbiakban: „Szervező”)
2. Az Akcióban résztvevő és abból kizárt személyek
Az Akcióban részt vehet minden 18. életévét betöltött, természetes személy, aki Magyarországon
lakóhellyel rendelkezik, vagy jogi személy, aki magyarországi székhellyel rendelkezik.
Az Akcióban nem vehetnek részt a Continental Hungaria Kft. és a lebonyolításban részt vevő cégek
tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és azok hozzátartozói.
3. Az Akció időtartama
Az Akció 2020. március 02. napján 00.00.00 órától 2020. június 30. napján 23.59.59 óráig tart.
A játék feltételeiként szolgáló gumiabroncs-vásárlásnak, abroncs-felszerelésnek, és az Akcióhoz
szükséges regisztrációnak (tehát ezek mindegyikének) ezen időszakban kell megtörténnie. Amennyiben
az Akció időtartamát megelőzően és/vagy követően történt a vásárlás, az abroncs-felszerelés és a
regisztráció valamelyike, azon pályázatok az Akcióban ajándékra nem jogosultak.

4. Az Akcióban résztvevő termékek
Az Akcióban a Continental, Uniroyal, General Tire, Semperit és Barum nyári személygépjárműabroncsok, négyévszakos abroncsok, nyári 4x4 abroncsok, valamint nyári kistehergépjármű-abroncsok
vesznek részt. Az Akcióban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.
5. Az Akcióba való jelentkezés menete
Minden vásárló, aki az Akció időtartama alatt (3. pont) vásárol egy garnitúra (4 db) a 4. pontban
meghatározott terméket, és azokat fel is szerelteti az Akcióban résztvevő partnereink egyikénél* és
regisztrál, garantált, értékes LEGO® ajándékban részesül, valamint jogosult lesz részt venni a fődíj
sorsoláson.
*Az Akcióban résztvevő partnereink listája az Akció honlapján, a www.continentalgondoskodas.hu oldal
márkánként elkülönített aloldalain, a „Résztvevő partnereink” menüpontban található. A partnerek listája
az egyes márkák esetében eltérő.
Az Akcióban való részvételhez és a regisztrációhoz az alábbi dokumentumok szükségesek:
- Abroncs számla
- Abroncs felszerelési számla
Ezen tételek szerepelhetnek 1 számlán, de akár két külön számlán is, abban az esetben mindkét számla
feltöltésére szükség lesz majd a regisztráció során, mégpedig a számlák digitalizált formájában
(támogatott formátumok: JPG, PNG, PDF, maximális fájlméret 8MB)
A vásárlást bizonyító eredeti blokkot/számlát meg kell őrizni, mert a nyertes ajándékra való jogosultságát
ez igazolja. A blokk/számla akkor alkalmas a vásárlás, és egyben az ajándékhoz való jogosultság
bizonyítására, ha abból egyértelműen kiderül, hogy a vásárlás az akciós időtartamban, az Akcióban

résztvevő partnerek egyikében történt, és hogy a vásárlás tárgya a 4. pont alatti termék volt az 5. pont
alatti mennyiségben. Kizárólag azon vásárlást igazoló számlákat áll módunkban elfogadni, melyeken a
termék márkája, mérete és mintázata pontosan kerül megnevezésre.
Egy személy korlátlan mennyiségű abroncsgarnitúrát vásárolhat, azonban egy vásárló attól függetlenül,
hogy hány garnitúra abroncsot vásárolt, maximum 2 ajándékcsomagra jogosult. Több regisztráció
esetében ez praktikusan azt jelenti, hogy az akciós időszak alatt, időrendben az első 2 regisztráció után
jár az ajándék, a többi regisztráció után már nem. A fődíj sorsoláson egy személytől 2 külön regisztráció
kétszeres nyerési esélyt jelent.
Ha minden dokumentum és adat a rendelkezésére áll, szükséges elvégezni a regisztrációt, elektronikus
úton.
A regisztrációs felület a www.continentalgondoskodas.hu weboldalon, a megvásárolt abroncs
márkájának logójára kattintva, a megfelelő márka aloldalon érhető el, a „Regisztráció” menüpontban.
A regisztrációs oldalon minden mező kitöltése kötelező.
A regisztrációs folyamat végén szükséges a Játékszabályzat és az Adatvédelmi nyilatkozat bepipálással
történő elfogadása. Amennyiben a regisztráció végén ezen dokumentumok nem kerülnek elfogadásra,
úgy az Akcióra a pályázat érvénytelen.
A regisztráció végén a Vásárló 1 db e-mailt fog kapni a megadott e-mail címre:
- Visszaigazolás az Akcióra való jelentkezés kézhezvételéről
A regisztrációt követően az adatok feldolgozásra kerülnek: a számlákat ellenőrizzük. Amennyiben az
adategyeztetési folyamat lezárult, és a pályázathoz kapcsolódó dokumentumok rendben vannak, újabb
visszaigazoló e-mailt küldünk arról, hogy a pályázatot rendben találtuk, és hamarosan kézbesítjük az
ajándékot.
6. A garantált ajándékok:
A garantált, értékes LEGO® ajándékok a megvásárolt gumiabroncsok márkája, valamint keréktárcsaátmérője alapján alakulnak. A regisztráció során lehetőség van az adott méretkategóriához tartozóan fiús
vagy lányos jellegű ajándék közül választani. Az egyes márkák, valamint méretkategóriák ajándékai
között nincs „átjárás”, tehát másik márka, vagy méretkategória nyereményeit igényelni nem lehetséges.

A promóciós nyomtatott, valamint elektronikus formátumú kommunikációs anyagokon és az Akció
honlapján a nyeremények fotói csak illusztrációk.
Az ajándék termékek a készlet elérhetőség függvényében módosulhatnak, a változtatás jogát Szervező
fenntartja.
A regisztrációs feltételek teljesülése esetén a Continental Hungaria Kft. megbízásából, külső vállalkozó
segítségével, a beérkezés sorrendjében, a jogosult vásárló által megadott névre és címre folyamatosan,
de legkésőbb 2020. augusztus 31-ig futárszolgálat segítségével kerülnek a vásárlási akció
keretében kiajánlott ajándékok kézbesítésre (munkanapokon, munkaidőben).
A Continental Hungaria Kft. a nyeremények átadásáig kizárhatja az akcióból azt a regisztrációt és
számlát, amelynek alapján a vásárló részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a feltüntetett
személyes adatok nem valósak vagy tévesek. A vásárló téves, vagy értelmezhetetlen
adatszolgáltatásából eredően a Continental Hungaria Kft.-t felelősség nem terheli.
A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre vagy más termékre sem váltható át. A nyeremény
utáni adózási kötelezettség a Continental Hungaria Kft.-t terheli.
7. Fődíj
A fődíj sorsolás közjegyző jelenlétében történik 2020. júliusában, Szervező székhelyén (2040 Budaörs,
Távíró köz 2-4.). A sorsoláson 1 nyertes, valamint 15 db pótnyertes kerül kisorsolásra. Amennyiben a
nyertes valamilyen oknál fogva akadályoztatva van, hogy a fődíj programon részt vegyen, úgy a
pótnyertesek a kihúzás sorrendjében lesznek jogosultak a fődíjra.
Szervező a nyertest legkésőbb 2020. augusztus 10-ig telefonon és e-mailben értesíti.
A fődíj programon való részvételre jogosult:

-

A kisorsolt nyertes (1 fő), vagy a nyeremény átruházható valamely közvetlen rokonára.
Minimum 18. életévét betöltött természetes személy, érvényes min. B kategóriás jogosítvánnyal,
érvényes személyi igazolvánnyal és/vagy útlevéllel, és magabiztos, min. 2 éves aktív autóvezetői
tapasztalattal rendelkezik.

Fődíj programjának időpontja:
2020. szeptember 27-30., melyből az első és utolsó nap utazás, a köztes 2 nap pedig Continental
élményvezetési program Dél-Franciaországban, 6 különleges autó tesztelésével.
A fődíj időpontja nem módosítható.
A fődíj tartalmazza:
1 fő részére oda-vissza utazás repülővel, valamint franciaországi transzfer, szállás 4*-os szállodában 1
ágyas elhelyezéssel, teljes ellátás, utasbiztosítás, Continental élményvezetési program teljes költsége
professzionális szervezési szolgáltatással.
Az egyéb, programon kívüli extra költségek, szállodai extra szolgáltatások díja nyertest terhelik.
A nyeremény kizárólag 1 fő részére szól. Az utazás szervezetten, magyar csoporttal történik.
8. Adatkezelés:
Az akcióval kapcsolatos tudnivalókat az Adatkezelési tájékoztató Continental Csoport Gondoskodás –
LEGO® akció 2020 SU dokumentum tartalmazza.
9. Egyéb rendelkezések:
A Continental Hungaria Kft. fenntartja a jogot az Akció idő előtti felfüggesztésére vagy megszüntetésére
indoklás nélkül, amely magával vonja a vásárlók adatainak felhasználására vonatkozó vevői
nyilatkozatok semmisnek nyilvánítását is. Ha az Akció felfüggesztésére vagy megszüntetésére kerül sor,
a Continental Hungaria Kft. kizárja az ebből származó bármiféle felelősséget. Az Akció részvételi
szabályai minden annak feltételeit teljesítő résztvevőre egyenlően vonatkoznak.

