
 

A Hungarotickets Forma-1 nyereményjáték szabályzata 

A Forma-1 nyereményjátékban (továbbiakban mint “Játék”) való részvétel a Játék jelen 
hivatalos szabályzatának (a továbbiakban mint a “Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti. 
 
1.  A Játék szervezője és lebonyolítója 

A játék szervezője (továbbiakban mint a "Szervező") a Hungarotickets GmbH (székhely: A-
1010 Bécs, Stadiongasse 5/15), a pályázatot lebonyolító ügynökség az Ogilvy Group Zrt..  
 
2.  A Játékban részt vevő személyek 

A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező természetes 
személy, kivéve a Szervezők, a Játék szervezésében közreműködő ügynökségek, ezek 
tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek Ptk. 8:1. § (1) 2. bekezdés 
szerinti hozzátartozói. 
 
3. A Játék időtartama 

A Játék 2016. július 17-én kezdődik és 2016 július 19-ig tart.  
 
4. A játék menete 

A Játék hirdetése a Pazar Cuccok / www.pto.hu oldalon jelenik meg a Játék időtartama alatt. 
 
Érvényes pályázatnak minősül az űrlapon keresztül küldött válaszadás, mindhárom feltett 
kérdés helyes megválaszolása esetén.  
 
A sorsolást 2016. július 20-án 12 óráig kell elvégezni, a nyerteseket a nap végéig, 20 óráig 
értesíteni kell a nyereményükről.  
 
Az eredményhirdetésnél a nyertes értesítését a játékos által az e-mailben megadott 
elérhetőségen kell megkísérelni. A Szervező kizárja felelősségét abban az esetben, ha a 
nyertesek adataik pontatlansága vagy változása miatt nem értesülnek a nyereményről.  
 
A nyertesek értesítés után az office@hungarotickets.hu email címen jelentkezhetnek 
nyereményükért és azt a Hungarotickets budapesti irodájában (1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 
5.) vehetik át. 
 
5. Nyeremények 

A nyertes válaszadó 2 db 2016.06. 24., vasárnapra szóló belépőt kap a Forma 1-re. A 
nyereményadót a Szervezők fizetik. 
 
6. Kapcsolattartás 

A nyertessel való kapcsolatfelvétel a játékos által az e-mailben megadott elérhetőségen történik. 
Ezt követően egyeztet a Nyertesekkel a nyeremény átvételének részleteiről. Ha a nyertes 
bármely okból nem elérhető, illetve a megkeresésre nem reagál az első értesítést követő 24 órán 
belül, úgy nem jogosult a nyeremény átvételére, kártérítési igénnyel nem élhet. 
 



 

7. Egyéb tudnivalók 
A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat az 
Aloldalon való részvétel során felmerülő, az Aloldal működésével kapcsolatos esetleges 
hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő 
vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.  
 
A játékos azáltal, hogy részt vesz a játékban, automatikusan elfogadja a játék szabályzatban 
felsorolt feltételeket és szabályokat. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy e 
feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa, a részvételi feltételeket 
megváltoztassa.  
 


