NYEREMÉNYJÁTÉK
Mondja el a színtiszta igazat! – Ossza meg velünk történetét, és nyerjen!
A játék célja, hogy minél több megtörtént jogesettel gazdagíthassuk a JogSzerviz.hu weboldalt
A játék szervezője: D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. (1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI.) (a
továbbiakban: Szervező)
1. A játék időtartama:
2012. május 2.-2012. augusztus 2.
2. A játékban résztvevők:
A Szervező által szervezett sorsolásos nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék) kizárólag azon 18
év feletti magyar állampolgár természetes személy (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki
-

neve és a lakcíme megjelölésével beküld egy vele megtörtént érdekes jogi esetet a
info@jogszerviz.hu email címre.

3. Díjazás:
A Játékosok között egy határozatlan tartamú ÚTRAVALÓ Gépjármű Tulajdonosi JogSzerviz
Jogvédelmi Biztosítás kerül kisorsolásra, amelynek első éves díjára a Szervező díjkedvezményt
biztosít (a Játékosnak nem kell megfizetnie). Amennyiben a kisorsolt Játékos már szerződője, vagy
biztosítottja a Szervező ÚTRAVALÓ Gépjármű Tulajdonosi JogSzerviz Jogvédelmi Biztosítás
termékének, a Szervező a következő éves biztosítási díjra díjkedvezményt biztosít (a Játékosnak nem
kell megfizetnie), vagy a Játékos új ÚTRAVALÓ Gépjármű Tulajdonosi JogSzerviz Jogvédelmi
Biztosítást köthet, amelynek első éves díjára a Szervező díjkedvezményt biztosít (a Játékosnak nem
kell megfizetnie).
Az ÚTRAVALÓ Gépjármű Tulajdonosi JogSzerviz Jogvédelmi Biztosítás általános szerződési feltételeit
elolvashatja: itt, a különös szerződési feltételeit pedig itt.



4. A sorsolás időpontja és helyszíne:
Időpontja: 2012. augusztus 6., 10.00 óra
Helyszíne: D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. központja
A véletlenszerűséget egy számítógépes algoritmus biztosítja.
5. Tartaléknyertes:
A Szervező a sorsolás alkalmával tartaléknyertest is sorsol. Amennyiben a nyertes bármely okból nem
jogosult a nyereményre, vagy 90 napon belül nem elérhető el az általa megadott e-mail címen, vagy
ezen időtartamon belül az értesítést követően a nyeremény átvétele érdekében nem jelentkezik, úgy
a Szervező értesíti a tartaléknyertest.
6. A Szervező a sorsolás eredményét www.jogszerviz.hu weboldalon hozza nyilvánosságra. A
nyilvánosságra hozatal során a nyertes és a tartaléknyertes Játékos neve és lakcíme (csak a település
megjelölésével) jelenik meg.
7. A nyertes a nyeremény átvételére legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül jogosultjogosultságának személyi azonosító irattal történő igazolása után.

8. A nyeremény pénzre nem váltható át. A nyerteseket a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli
személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyeremény kapcsán keletkező SZJA előleget a
Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja, és befizeti az illetékes adóhatóság részére.
9. A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:
(a) a DAS Jogvédelmi Biztosító Zrt. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és
azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
(b) a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli
hozzátartozói (Ptk 685. § b.).
10. A Játékosok beleegyezésüket adják ahhoz, hogy a jelen Játékba beküldött történetet a Szervező a
www.jogszerviz.hu weboldalon nyilvánosságra hozza. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Szervező
a beküldött történetek nyilvánosságra hozatalára kötelezettséget nem vállal.
11. A Játékosok beleegyezésüket adják ahhoz, hogy jelen Játék nyerteseként
- nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező a Játékkal
kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
- róluk és a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készüljön, amelyet a Szervező
reklámcélokra térítésmentesen felhasználhat.
12. A Szervező kijelenti és garantálja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések
megtartásával történik. A Szervező adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el, amelyet a
Játékos a Játékban történő részvételével elfogad.
13. A Játékosok részvételükkel kifejezetten elfogadják jelen Játékszabályzat minden rendelkezését.

Budapest, 2012. május 3.

D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt.
Szervező

