
	

	

	

 
 
 

A Net Mobilitás Zrt. „Nyerd vissza az autód árát” 
nyereményjátékának szabályzata 
 
1. A Szervező  

1.1. Jelen részvételi- és játékszabályzatban (a továbbiakban a 
Szabályzat) bemutatásra kerülő nyereményjáték (a továbbiakban a Játék) 
szervezője a Net Mobilitás Zrt. (1055 Budapest, Honvéd utca 20.; 
cégjegyzékszám: 01-10-140173; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék 
Cégbírósága, a továbbiakban a Szervező). 

1.2. A nyereményjáték lebonyolításában közreműködnek a 
Szervezővel szerződéses kapcsolatban álló autókereskedők, továbbá a 
Szervező Általános Szerződési Feltételeiben megnevezett szolgáltatók, 
valamint az adatkezelés tekintetében a Szervező Adatkezelési 
Tájékoztatójában megnevezett adatfeldolgozók (a továbbiakban 
együttesen: Közreműködők). 
 
2. A Játékos, a részvétel feltételei 

2.1. A Szervező által meghirdetett Játékban részt vehet minden 18 
éven felüli természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy 
lakóhellyel rendelkezik, valamint a Magyarországon nyilvántartott KKV 
státuszú társas vállalkozások és egyéni vállalkozások aláírásra feljogosított 
képviselőjük regisztrációja útján, ha a Szabályzatban foglalt valamennyi 
egyéb feltételnek maradéktalanul megfelelnek, és velük szemben nem áll 
fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (a továbbiakban 
együttesen: Játékos). 

2.2. A Játékban a Szervező és a Közreműködők tulajdonosai, 
tisztségviselői, munkavállalói 
és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. 
pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. Nem vehetnek részt 
a Játékban olyan egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő jogi 
személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek 
tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint 
mindezek Ptk. 8:1. § szerinti közeli hozzátartozói. 

2.3. A Játékból kizárható minden olyan Játékos, aki bármilyen módon 
veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzat 9. 
pontjában meghatározott adatkezelési hozzájárulását a Játék időtartama 
alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A tisztességtelen 
magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, 
amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak. A kizárás 
tényéről a Szervező a Játékosnak külön értesítést nem küld. 

2.4. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a 
nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény 



	

	

	

átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a 
nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője 
járhat el. 

2.5. A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy 
teljeskörűen megismerte a Szabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. 
Amennyiben a Játékos jelen Szabályzatot vagy annak bármely 
rendelkezését nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a 
Játékban nem jogosult részt venni és a Játékból automatikusan kizárásra 
kerül. 

2.6. A Játékban való részvétel további feltétele, hogy a Játékos 
megadja a nyeremény átadásához / kézbesítéséhez szükséges személyes 
adatait (vezeték- és keresztnév, cím, telefonszám, email cím), az általa 
realizált autóvásárlás hitelesítéséhez pedig bemutatja az autóvásárlást 
igazoló adásvételi szerződést, az abban szereplő autóra kiállított, vevő 
nevére szóló forgalmi engedélyt, elfogadja a Szabályzatot, és a jelen 
Szabályzat 9. pontjában meghatározott adatkezelésekhez hozzájáruljon. 

2.7. Egy Játékos egy alkalommal vehet részt a nyereményjátékban. 
 
3. A Játék mechanizmusa 

3.1. A Játék a Szervező által üzemeltetett JóAutók.hu weboldalon 
keresztül zajlik. 

3.2. A Játékban a Játékos akkor vehet részt, ha a Játék időtartama alatt 
autót vásárol egy olyan magyarországi autókereskedésben, amely az autó 
megvásárlásának időpontjában szerződéses kapcsolatban áll a Szervező 
által üzemeltetett JóAutók.hu nevű autóhirdetési portállal, a vásárlás során 
elkéri a Szervező által az autókereskedéshez eljuttatott Kupont, és az azon 
szereplő kóddal regisztrál a Szervező erre a célra létrehozott regisztrációs 
oldalán (nyeremenyjatek.joautok.hu), és kitölti a Szervező által a 
regisztrációs íven megadni kért adatokat.  

3.3. Mivel a Játékban való részvétel feltétele az igazolt autóvásárlás, 
amit a Szervező kizárólag a vele szerződéses kapcsolatban álló 
autókereskedések esetében képes hitelesen beazonosítani, a Játékban nem 
vehetnek részt azok, akik autójukat nem kereskedőtől, hanem a JóAutók.hu-
n hirdető magánszemélytől vásárolták.  

3.4. A Szervező a regisztrációs ívet érvényesen és hiánytalanul kitöltők 
közül 3 fős sorsolási bizottság előtt, közjegyző jelenlétében sorsolja ki az 1 fő 
nyertest és 3 fő pótnyertest a fődíjra, valamint további 5 fő nyertest és 3 fő 
pótnyertest a kiegészítő díjakra. 

3.5. A nyerteseket az adott nyeremény átvételének részleteiről az 
általa a regisztráció során megadott e-mail címen, vagy telefonszámon 
értesítjük. A nyeremény átvételére a kapcsolatfelvételt követő 
adategyeztetést követően van lehetőség. 

3.6. A nyereményhez kapcsolódó adók megfizetését Szervező teljes 
egészében átvállalja.  



	

	

	

3.7. Szervező pótnyerteseket hirdet abban az esetben, ha valamely 
nyertes kizáródik a Játékból és/vagy nem jelentkezik a nyereményéért. 

3.8. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen 
Szabályzat szerint történik. Amennyiben a Szabályzat valamely kérdést nem 
szabályoz, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit 
kell alkalmazni. 

3.9. A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes. 
 

4. A Játék időtartama 
4.1. A Játék időtartama: 2023.03.01 – 2023.05.31.  
4.2. A Játékban részt venni, arra jelentkezni a regisztrációs ív 

kitöltésével a Játék utolsó napján (2023. 05. 31.) 23:59-ig lehetséges. A Játék 
időtartamának kezdete előtt és befejezése után beérkezett regisztrációk 
érvénytelenek, azok a sorsolásban nem vesznek részt. Az érvényes 
nevezéshez vagy az adásvételi, vagy a forgalmi kiállításának dátuma is erre 
az időszakra kell, hogy essen.   

4.3.A nyeremény kihirdetésének időpontjáról, a nyertesek számáról és 
a további tájékoztatás menetéről a Szervező a Játék meghirdetésekor 
pontos tájékoztatást ad. A Játék időpontját és időtartamát illető változtatás 
jogát a Szervező fenntartja. 

 
5. Sorsolás 

5.1. A Játék sorsolásának helyszíne: 1055 Budapest, Honvéd utca 20. A 
sorsolás időpontja: 2023.06.02. 

5.2. A sorsolásra a Szervező számítógépes rendszerében kerül sor, a 
véletlenszerűség elvének megfelelő, hitelesített sorsolóprogram 
használatával. A sorsolás nem nyilvános, de arról videofelvétel, és lehetőség 
szerint élő videostream készül, melyet a Szervező közösségi csatornáin 
elérhetővé tesz. 
 
6. Nyeremény 

6.1. Fődíj: Készpénz, a regisztráció alapját képező adásvételi 
szerződésen szereplő összegben, de maximum a 2022-es évben 
leggyakrabban gazdát cserélt Top 30 használtautó 2023. januári Jóautók.hu-
s hirdetési átlagáráig, azaz 4.250.000 Ft-ig, azaz Négymillió-
kettőszázötvenezer Forintig. 

6.2. Kiegészítő díjak: 5 db, egyenként 100.000 Ft értékű tankolási 
utalvány 

6.3. A nyeremények másra át nem ruházhatók, a 6.2. pont szerinti 
nyeremény készpénzre nem váltható. 

 
7. Kizáró tényezők 
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha: 
- ha a Játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét; 
- ha az értesítő üzenetre 5 munkanapon belül nem válaszol; 



	

	

	

- ha az értesítését követő 3 munkanapon belül a Szervezőhöz címzett írásbeli 
nyilatkozatával a nyereményt visszautasítja; 
- ha bármely egyéb okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot; 
- ha a nyeremény átvételére szervezett találkozón nem tudja bemutatni a 
vásárlást igazoló adásvételi szerződést, és az adásvételiben szereplő autóra 
kiállított, vevő nevére szóló forgalmi engedélyt; 
- ha sem az adásvételi szerződés dátuma, sem az adásvételiben szereplő 
autóra kiállított, vevő nevére szóló forgalmi engedélyt kiállítási dátuma nem 
esik bele a Játék időtartamába; 
- ha egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis 
regisztrációval/adásvételi szerződéssel vett részt a Játékban, mellyel 
jogosulatlan előnyre tett szert; 
- ha egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét 
bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja; 
- ha a Szabályzat bármely pontját megsérti; 
- ha a nyereményadó-bevalláshoz szükséges személyes adatait nem adja 
meg a Szervezőnek. 
 
8. Nyertesek értesítése 

8.1. A nyertes(ek) nevét / neveit a Szervező a Facebook oldalán teszi 
közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő egy héten belül. 

8.2. A nyertesekkel emailben vagy telefonon vesszük fel a kapcsolatot 
és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit. Amennyiben a 
nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a 
nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a 
Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására. 

8.3. Amennyiben a nyertes az azonosításhoz, illetve a nyereményre 
való jogosultság igazolásához szükséges adatok / dokumentumok közül 
egyet vagy többet nem hajlandó a Szervező rendelkezésére bocsátani, 
jogosulatlanná válik nyereményére, ebben az esetben a soron következő 
pótnyertes a nyertes helyébe lép, mindaddig, amíg a nyeremény átadásra 
nem kerül. 

8.4. Amennyiben egyik nyertes / pótnyertes sem válik jogosulttá a 
nyeremény átvételére, vagy azért egyik kihirdetett pótnyertes sem 
jelentkezik, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese, az a Szervező 
tulajdonában marad. 
 
9. Nyeremények kézbesítése 

9.1. A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel emailben 
vagy telefonon egyeztetjük. A Játékosok kötelesek együttműködni a 
nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek a Szervező ismételt 
felszólítása ellenére sem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele ezért 
meghiúsul, a nyereményre való jogosultságát a nyertes elveszíti, azt a 
továbbiakban nem veheti át, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem 
terheli az ezzel kapcsolatban felmerült kárért. 



	

	

	

9.2.  A nyertes a nyereményt a Szervezőnek megküldött írásbeli 
nyilatkozatával visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyerte az 
okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb az értesítését követő 3 
munkanapon belül köteles tájékoztatni a Szervezőt. 

9.3. Szervezőt nem terheli felelősség azért, ha a Játékos egy olyan e-
mail címmel vesz részt a Játékban, melyhez több ember is hozzáférhet és 
ebből a hozzáféréssel rendelkező személyek között a nyereménnyel 
kapcsolódóan jogvita adódik. 
 
10. A Szervező felelőssége 

10.1. A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy 
hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen 
korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő 
hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a 
nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítés neki fel nem róható 
bármilyen okból való sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből 
eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk 
tekintetében. Az adatok valódiságát, megfelelőségét a Játékra történő 
jelentkezés során (vagy azt követően) Szervezőnek nem áll módjában 
ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és 
anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli. 

10.2. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, 
kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges 
hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett 
késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, 
veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten 
lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a 
nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel 
szembeni igényérvényesítésről. 

10.3. A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen 
kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló hibáért vagy 
mulasztásért. 

10.4. A Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék 
időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot 
tartalmazó weboldal, különösen a játékfelület technikai okokból 
időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló 
okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai 
meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért 
és ezek következményeiért. 

10.5. Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal 
összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a 
Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt, vagy eljárást indít, a Játékos 
köteles minden, a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a 
Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, 



	

	

	

ami azokat a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal 
összefüggésben éri. 

 
11. Adatvédelem 
A Játék során a személyes adatok kezelésére és feldolgozására a Játékos 
regisztrációja során megadott kifejezett hozzájárulás alapján kerül sor. Az 
adatkezelés feltételeit a Szervező a https://joautok.hu/info/adatkezelesi-
tajekoztato honlapcímen elérhető adatkezelési tájékoztatója tartalmazza. 
 
12. Vegyes rendelkezések 

12.1. A Szervező fenntartja a jogot jelen Szabályzat módosítására, a 
Játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására, a Játék 
törlésére és minden egyéb változtatásra. 

12.2. Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a Játék nem tartozik a 
szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. 

12.3. A Játékos a Játékban való részvétellel kijelenti, hogy a Szabályzat, 
illetve a Szervező honlapján elérhető adatkezelési tájékoztatójában 
foglaltakat megismerte, azokat magára nézve elfogadja, így a Játékban való 
részvétellel tájékozott, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja a Játékban 
való részvételhez. 

12.4. A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 30 
napig elérhető a [joautok.hu] weboldalon. 
 
Budapest, 2023.03.01.      
 
 
 

A Net Mobilitás Zrt. Képviseletében 
Halász Bertalan cégvezető és 
Szugyiczki András Attila 
igazgatósági tag 


