
Nyerj egy pohár Brebis pezsgővel 
 Mercedes AMG GT élményvezetést! 

 
Játékszabályzat 

 
A	JÁTÉK	SZERVEZŐJE	ÉS	LEBONYOLÍTÓJA 

A meghirdetett promóciós játék (továbbiakban: Játék) szervezője és lebonyolítója 

a BREBIS Magyarország Kft. (székhely: 1025 Budapest, Mandula utca 28. 

továbbiakban: Szervező). A Játékban való részvétel feltételeit és az ezzel 

kapcsolatos adatkezelést a jelen játékszabályzat és adatvédelmi tájékoztató 

tartalmazza. 

A	JÁTÉKBAN	RÉSZT	VEVŐ	SZEMÉLYEK 

A Játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel és érvényes B 

kategóriás jogosítvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött cselekvőképes 

természetes személy. A Játékban nem vehet részt a BREBIS Magyarország Kft., 

valamint érdekeltségi körébe tartozó más gazdasági társaság, illetve a játék 

szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő ügynökség(ek), ezek 

tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezen személyeknek a 

Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói. 

A	JÁTÉK	IDŐTARTAMA 

A Játék 2019. május 1-én indul és 2019. június 30-ig tart. 

A	JÁTÉK	MEGHIRDETÉSÉNEK	MÓDJA 

A Játékot a Szervező a 

www.brebis.hu/nyeremenyjatek 

www.instagram.com/brebis_pezsgo/ 

www.facebook.com/brebis.hu  

oldalakon hirdeti meg. 

NYEREMÉNY 
A Nyeremény a Pappas Auto Magyarország Kft. (Szeged Vásárhelyi Pál u. 15. 

Mercedes-Benz szalon) jóvoltából 5 darab Mercedes-Benz AMG GT4 

élményvezetés. (továbbiakban: Nyeremény) 

 

	



SORSOLÁS	ÉS	A	NYERTES(EK)	

A Szervező jelen szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelően a 

Játékosok közül sorsol. 

A Szervező a Nyerteseket 2019. július 18-án a www.brebis.hu/nyeremenyjatek 

oldalra feltöltött, érvényes sorszámok adatbázisából sorsolja.  Szervező a nyertes 

kód beazonosítását követően hét munkanapon belül, a regisztráláskor megadott 

email címen felveszi a kapcsolatot a Nyertesekkel. 	

A	JÁTÉK	MENETE 

Részvétel 

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékban részt vevő természetes 

személy (továbbiakban: Játékos) 2019. május 1. és június 30. között vásároljon 

legalább egy pohár Brebis pezsgőt a Játékban résztvevő vendéglátóegységek 

valamelyikében.  Az érintett vendéglátóhelyek listája a Brebis facebook oldalán a 

„jegyzetek” fül alatt találhatók.  https://www.facebook.com/brebis.hu/notes/ 

A Játékos a vásárlást követően a Brebis pezsgő mellé nyereményszelvényt kap, 

melyen egy kód található. A Játékos a kódot és az email címét a 

www.brebis.hu/nyeremenyjatek oldalon tudja feltölteni. Az érvényes kód 

feltöltésekor a megadott címre automatikus válasz érkezik. Amennyiben helyesen 

töltötte fel a kódot (kis és nagy betűk figyelembevételével) úgy a rendszer az 

alábbi választ küldi: 

„Sikeres kódregisztráció. Köszönjük, adataidat rögzítettük” Ebben az esetben 

nincs további teendő. 

Amennyiben hibásan töltötte fel a kódot, úgy „érvénytelen kód” rendszerüzenet 

jelenik meg a felületen. Ebben az esetben ellenőrizni kell, hogy a beírt betűk és 

számok megegyeznek-e a nyereményszelvényen látható betűkkel és számokkal. 

A sikeresen feltöltött kódok adatbázisából kerülnek ki a nyertesek (továbbiakban: 

Nyertes), akik a megadott email címükre értesítést kapnak.  

 

A Nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható. 

 

A Nyertes tudomásul veszi, hogy kizárólag 18. életévét betöltött és érvényes 

jogosítvánnyal rendelkező személy veheti át a nyereményt. 



A Nyertes tudomásul veszi, hogy a gépjármű érvényes forgalmi engedéllyel, 

kötelező biztosítással és CASCO-val rendelkezik. A CASCO önrésze 100.000 Ft 

vagy 10%. Egy esetleges kár okozásakor a Nyertesnek a fent megjelölt összeget 

kell fizetni. 

A Nyertes tudomásul veszi, hogy a Pappas Auto Magyarország szegedi 

telephelyével előre egyeztetni kell az élményvezetés időpontját. A Nyertes az 

időpontegyeztetést az info@brebis.hu email címen teheti meg. A Nyertes 

tudomásul veszi, hogy a felajánlott Mercedes-Benz gépkocsival történő 

élményvezetés időtartama maximum egy óra. A Nyertes kijelenti, hogy ismeri az 

alkoholfogyasztás és a gépjárművezetésre vonatkozó jogszabály 1/1975. (II.5.) 

KPM-BM 4§ (1) együttes rendeletét. 

 

KIZÁRÁS	A	JÁTÉKBÓL	

A Játékost a Szervező kizárja a játékból, illetve a Nyertes nem jogosult a 

nyeremény átvételére, ha: 

a Játékos a Játékra jelentkezése időpontjában nem töltötte be a 18. életévét; 

bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot; 

bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan 

befolyásolni próbálta; 

a Nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg; 

lejárt vagy érvénytelen jogosítvánnyal szeretné átvenni a Nyereményt 

jelen Szabályzat bármely pontját megsérti. 

A	SZERVEZŐ	FELELŐSSÉGE 

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos 

adatszolgáltatásából, valamint a Játékos vagy bármely harmadik személy által 

elszenvedett károk miatt. 

	

ADATVÉDELEM	ÉS	ADATKEZELÉS 

A BREBIS Magyarország Kft. kiemelten fontosnak tartja a Játékban részt vevő 

természetes személyek, mint adatkezeléssel érintettek információs 

önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá személyes adataik védelmét. 



A Játékban való részvétellel a Játékban részt vevő önkéntes és kifejezett 

hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és 

jogalapon kezelje. 

Játékban részt vevő természetes személy neve 

– Játékban részt vevő azonosítása, – Játékban való részvétel, – Nyeremény 

kézbesítése/átadása, – Játékban részt vevő értesítése, – egyéb jogszabályi 

kötelezettségek teljesítése 

az érintett önkéntes hozzájárulása 2 hónap  

Játékban részt vevő természetes személy e‐mail	címe 

– Játékban részt vevő azonosítása, – Játékban való részvétel, – Nyeremény 

kézbesítése/átadása, – Játékban részt vevő értesítése, – egyéb jogszabályi 

kötelezettségek teljesítése 

az érintett önkéntes hozzájárulása 2 hónap 

A Játékos bármikor kérheti a Szervezőtől, hogy tájékoztassa őt a személyes 

adatainak kezeléséről. A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó 

bejelentéseket és kérelmeket az alábbi elérhetőségeken teheti meg a Játékos, 

mint adatkezeléssel érintett természetes személy: 

BREBIS Magyarország Kft.  

1025 Budapest, Mandula utca 28.  

info@brebis.hu 

Ha a Játékos, a Szervező és lebonyolító – adatkezelési tájékoztatásra, 

helyesbítésre, törlésre vonatkozó – döntéseivel nem ért egyet, illetve, ha a 

Szervező és lebonyolító a Játékos tiltakozásának elbírálására nyitva álló 15 napos 

határidőt elmulasztja, a Játékos – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó 

napjától számított 30 napon belül – a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért. 

A Játékos a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése miatt a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat 

jogorvoslatért, vagy a fentiekben részletezett módon az illetékes bíróság előtt 

pert indíthat. 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a Játékos az alábbi 

elérhetőségeken érheti el: 

 cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 



 postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

 telefon: +36 (1) 391-1400 

 fax: +36 (1) 391-1410 

 e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 honlap: naih.hu 

KAPCSOLAT 

A játék kapcsán érdeklődni lehet az info@brebis.hu e-mail címen. 

	

VEGYES	RENDELKEZÉSEK 

A Játékos a Játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljeskörűen 

megismerte a jelen Játékszabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket és azokat 

feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a Részvételi Feltételeket – annak 

bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, a Játékból kizárásra kerül. A 

Játékszabályzatot a Szervező a www.brebis.hu/nyeremenyjatek oldalon teszi 

közzé. Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Játékszabályzat 

előbbiek szerinti – folyamatos elérhetőségét. Szervező kizárja felelősségét a 

Játékos téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából (pl. név, e-mail cím 

elírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése) eredő, a Játékos vagy bármely 

harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Játékos tudomásul veszi, 

hogy a Játékban való részvétel önkéntes.  

A Játékos szavatolja, hogy az általa beküldött adatok, információk, a Szervező 

vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik. 

A Nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókat a Szervező köteles megfizetni. 

A Játékos a játékkal, a jelen szabályzattal, illetve annak értelmezésével 

kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadja el irányadónak. 

A játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az Info tv. vonatkozó 

rendelkezései irányadóak. 

A Játékszabályzat módosításának jogát a Szervező fenntartja. 

Kelt: Budapest, 2019. április 25. 


