AVIA GOLD SILVER 2021 PROMÓCIÓS JÁTÉK
Profi-Oil Hungary Kft. (székhelye: 9700 Szombathely, Hunyadi János út 12.) Szervező, (a
továbbiakban: Szervező) az AVIA töltőállomásokon az ott vásárlók részére promóciós játékot
kíván lefolytatni.
Részvétel feltételei:
A promóciós játékot (a továbbiakban: Játék) kizárólag az a magyarországi lakó- vagy
tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóság által kiállított érvényes személyazonosító
igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött cselekvőképességgel rendelkező természetes
személy magyar állampolgár vehet részt (a továbbiakban: Résztvevő), aki Játékból kizárva
nincs, és aki a Játék jelen játék időtartama alatt
 egyszerre legalább 25 liter GOLD vagy SILVER üzemanyagot vásárol a Játékban részt
vevő magyarországi AVIA töltőállomásokon (a résztvevő AVIA töltőállomások listáját
a játékszabályzat melléklete tartalmazza), majd
 a játék feltételeit elfogadva regisztrál a www.thanksAVIA.hu/promocio honlapon (a
továbbiakban: honlap), továbbá
 elektronikusan feltölti a vásárlást igazoló bizonylatán szereplő Nyugtaszámot (a
továbbiakban: Nyugtaszám) valamint megadja a következő adatait: vezetéknév,
keresztnév, születési dátum, töltőállomás, e-mail cím, telefonszám, ha van, akkor
ThanksAVIA kártyaszám (kizárólag a Résztvevő saját nevére szóló ThanksAVIA
kártya kerül elfogadásra).
 honlapon a Résztvevő a megfelelő mező megjelölésével/kipipálásával nyilatkozik arról,
hogy a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat), valamint a jelen
Játékszabályzat mellékletét képező Adatvédelmi Tájékoztatóban (a továbbiakban:
Adatvédelmi Tájékoztató) foglaltakat megismerte és megértette, majd a megfelelő
gombra kattintva a megadott adatokat és válaszokat elküldi a Szervező szerverére (a
továbbiakban: Pályázat).
A regisztrált ThanksAVIA kártya számnak a Játék honlapján történő regisztrációkor történő
megadása esetén a résztvevők dupla eséllyel vesznek részt a Játékban.
Amennyiben a Résztvevő ugyanazt a Pályázatot (azonos Nyugtaszámot tartalmazó) azonos email cím vagy telefonszám megadásával vagy különböző e-mail címek vagy telefonszámok
megadásával, több alkalommal küldi meg a Szervező szerverére, az esetben a Szervező az első
megküldött Pályázatot regisztrálja. Az akár azonos, akár különböző e-mail címmel vagy
telefonszámmal megküldött további azonos Pályázatokat a Szervező kizárja a Játékból.
A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós Nyugtaszámot tartalmazó pályázatok
érvénytelenek.
Egy Résztvevő a Játék teljes időtartama alatt több alkalommal is jogosult a Szervezőnek
Pályázatot küldeni a Szervező szerverére, a küldések száma korlátlan, azonban egy e-mail
címhez és telefonszámhoz kapcsolódóan naponta kizárólag csak egy Pályázat küldhető a
Szervező szerverére.
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A Résztvevő köteles a vásárláshoz tartozó bizonylatát (a továbbiakban: Bizonylat) a Játék teljes
időtartama alatt, valamint a Játék lezárását követő 1 (egy) éven keresztül sértetlenül és jól
olvasható módon megőrizni, és nyertessége esetén a Szervező részére megküldeni és bemutatni.
Szervező kizárólag azokat a bizonylatokat fogadja el, amelyeken a Nyugtaszám teljesen jól
olvashatóan látszik, valamint kizárólag azokat a Bizonylatokat fogadja el, amelyek a résztvevő
AVIA töltőállomásokon a Játék időtartama alatt egyszerre legalább 25 liter GOLD vagy
SILVER üzemanyag vásárlást igazolják.
Kizárólag azok a Pályázatok érvényesek, amelyeket a Résztvevők az általuk a regisztráció során
megadott saját e-mail címük és telefonszámuk megadásával küldenek be a Játékba.
Felelősség kizárása, pályázat érvénytelensége
A Résztvevők a regisztrált e-mail címük és telefonszámuk alapján kerülnek azonosításra, így
az e-mail cím vagy telefonszám esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső,
technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége, hibás
telefonszám) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
Amennyiben a Résztvevő nem saját maga által regisztrált e-mail címet vagy telefonszámot vesz
igénybe, a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal
kapcsolatban Szervező mindennemű felelősséget kizárja.
Szervező a nyeremény átadását megelőzően ellenőrzi a nyertes által elektronikus úton
megküldött Nyugtaszámot, a vásárlás helyszínét, dátumát, időpontját, valamint annak
megadása esetén az AVIA kártyaszám és név egyezőségét.
Ha a Nyugtaszám nem egyezik a Szervező szerverére megküldött Pályázattal, és/vagy a
vásárlás nem a Játék időtartama alatt történt, esik, és/vagy nem a részt vevő AVIA
töltőállomásokon történt és/vagy a Résztvevő nem a saját AVIA kártyája számát adta meg, az
esetben Szervező nem fogadja el nyertesnek az adott Résztvevőt.
Csak az a Pályázat minősül érvényesnek, amelyben az előzőekben felsorolt adatok mindegyike
teljesült, a szükséges adatokat helyesen és valósan megadásra kerültek, továbbá a Résztvevő
megjelölte, hogy elfogadja a Játékszabályzat rendelkezéseit, valamint Adatvédelmi
Tájékoztatóban foglaltakat megismerte és megértette.
A Pályázat beérkezésének időpontja a regisztráció időpontja.
Amennyiben
 a Résztvevő Pályázata a jelen Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak
nem felel meg,
 a Résztvevő a Játékszabályzat feltételeinek bármely okból nem felel meg,
 a Résztvevő nem valós adatokat ad meg,
 a Résztvevő olyan Nyugtaszámmal játszanak, amelyen nem, vagy nem az előírt
minimum mennyiségű üzemanyag tankolás szerepel, avagy a vásárlás nem a játék
időtartama alatt történt, az esetben a Szervező a Résztvevőt a Játékból kizárja.
A Játékból ki vannak zárva az AVIA hálózat munkavállalói, valamint a töltőállomásokat
üzemeltető franchise partnerek tulajdonosai és munkavállalói, a Játék lebonyolításában részt
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vevő ügynökségek tulajdonosai, munkavállalói és alvállalkozói, valamint az itt felsorolt
személyeknek a Ptk. 8:1. § 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.
A Játékból kizárásra kerülnek azok a Résztvevők, akik a Játék folyamán megtévesztő, avagy
tisztességtelen magatartásukkal csökkentik/megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen és
jogkövető magatartással részt venni kívánó Résztvevőt.
Szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok
a Résztvevő vagy a Szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában merültek fel.
A Játék
A Játék időtartama: 2020. december 15. 00:00 – 2021. március 31. 24:00.
Napi nyeremények
A Szervező a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével, a Játék
teljes időtartama tekintetében minden naptári napra 24 darab ajándékot sorsol ki a regisztrált
ThanksAVIA kártyával rendelkező Résztvevők között.
A sorsolások helyszíne a Szervező székhelye, a sorsolások nem nyilvánosak.
A Szervező naponta 24 db ThanksAVIA kártyára feltöltött BURN energiaital kupont sorsol ki.
A napi nyereményt a Nyertes 1 db ThanksAVIA kupon formájában kapja meg, amelyet a
Játékban részt vevő ThanksAVIA kártya elfogadással rendelkező AVIA töltőállomásokon tudja
beváltani.
A játék teljes időtartama alatt a regisztrált ThanksAVIA kártyával rendelkező Résztvevők
kizárólag 1 db ThanksAVIA Burn kupon nyereményre jogosultak.
A Szervező napi nyeremények esetén tartalék nyertest nem sorsol.
Heti nyeremények
A Szervező a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével, a Játék
teljes időtartama tekintetében minden héten 1 db darab BT Burn hangszórót sorsol ki a
Résztvevők között.
A sorsolások helyszíne a Szervező székhelye, a sorsolások nem nyilvánosak.
Amennyiben a kisorsolt nyertes Résztvevő adatainak ellenőrzése során bebizonyosodik, hogy
Résztvevő által megadott adatok nem felelnek meg a játékszabályzatban foglaltaknak, az
esetben a Szervező újabb sorsolást tart.
A Szervező minden hétre a nyertesen felül egy tartalék nyertest is sorsol. Amennyiben a
nyeremény átadása meghiúsul (nem veszi át a nyertes a nyereményét határidőre), a pótnyertes
lép a helyébe.
Fődíjak
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A Játék végén a Szervező valamennyi, a Játék teljes időtartama alatt megküldött érvényes
Pályázat közül a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével
kisorsolja a fődíjak nyertesét.
A fődíj sorsoláson 2 db fődíj kerül kisorsolásra. A Szervező 5-5 (öt-öt) db fődíj tartaléknyertes
Pályázatot sorsol ki. A fődíj tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a
fődíjra, amennyiben a fődíj nyertese vagy az előttük álló fődíj tartaléknyertes Pályázata bármely
okból érvénytelen, vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával
összefüggő egyéb okból kizárásra kerül. A tartaléknyertesekre egyebekben a nyertesekre
vonatkozó rendelkezések irányadóak.
A fődíj sorsolás időpontja: 2021. április 8. 10:00 óra.
A sorsolás helyszíne: 9700 Szombathely, Hunyadi János út 12, 3 tagú sorsoló bizottság előtt
A sorsolás nyilvános.
Fődíjak:
 1 kg befektetési ezüst rúd (értéke árfolyamfüggő)
 50 g befektetési aranylapka (értéke árfolyamfüggő)
A Pályázat megküldésével a Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szervező érdekkörén kívül eső,
technikai problémákért (pl hálózati kapcsolati hiba, stb.) Szervezőt semmilyen felelősség nem
terheli.
A napi nyeremény (BURN kupon) a regisztráció során íródik jóvá, amelyet a résztvevő a
Játékban részt vevő ThanksAVIA kártya elfogadással rendelkező AVIA töltőállomásokon tudja
beváltani.
A heti nyerteseket a Szervező legkésőbb a sorsolást követő 7 (hét) napon belül értesíti. Az
értesítésben kerül egyeztetésre a nyeremények átadása.
A fődíjak nyertesét a Szervező legkésőbb a sorsolást követő 7 (hét) napon belül értesíti. Az
értesítésben kerül egyeztetésre a nyeremények átadása.
Szabályos értesítésnek minősül, amennyiben Szervező igazolni tudja, hogy az e-mailt a
megadott e-mail címre elküldte. A kézbesítésért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
A nyertes Résztvevő köteles az Értesítés kiküldését követő 5 munkanapon belül a Szervező
részére a nyertes bizonylatot jól olvasható módon, elektronikus úton a thanksavia@avia.hu email címre megküldeni neve, telefonszáma, e-mail címe megadása mellett.
Amennyiben a nyertes Résztvevő az Értesítés kiküldését követő 5 munkanapon belüli határidőt
bármely okból elmulasztja, az esetben igazolásnak nincsen helye, Pályázata kizárásra kerül, és
a sorrendben következő tartalék lesz a nyertes.
A nyeremények átvételének módja és feltételei:
A heti ajándékok átvételéről a Szervező a nyertes Résztvevővel előzetesen egyeztet. A Szervező
az ajándékot a Játékban résztvevő töltőállomások közül a regisztrációkor megadott
töltőállomásra szállítja, ahol a Nyertes átveheti nyereményét az egyeztetett időpontban.
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A fődíjak átvételének helyszínéről és időpontjáról a Szervező a nyertes Résztvevőkkel
előzetesen egyeztet.
A nyeremények átvételének feltétele a személyazonosság (személyazonosító igazolvány,
lakcím kártya, adókártya) igazolása és a vásárlást igazoló eredeti Bizonylat együttes
bemutatása. Ezen feltételek hiányában a nyertes Résztvevő a nyereményre való jogosultságát
elveszíti.
Ez esetben a sorsolás sorrendjében soron következő tartaléknyertes Résztvevő lép a helyébe.
A fődíj meghatalmazott útján is átvehető. Meghatalmazott teljes cselekvőképességgel
rendelkező olyan személy lehet, aki képviseleti jogosultságát valamint a nyeremény átvételére
vonatkozó jogosultságát legalább teljes bizonyító erejű meghatalmazással igazolja. A
meghatalmazás további feltétele, hogy azt mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott
aláírja.
A meghatalmazás kötelező eleme mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott születési
családi neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, valamint személyi igazolvány száma,
két tanú aláírása.
A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.
Adózás és egyéb költségek
A nyeremények után a Résztvevőknek adófizetési kötelezettsége nem merül fel.
A nyeremények után fizetendő adót a Szervező fizeti. A Nyertes köteles a Szervező
rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel
kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben
együttműködni Szervezővel.
A nyeremény átvétele érdekében felmerülő költségek (utazási költség, postai,- és egyéb
ügyviteli költségek, stb.) a Résztvevőt terhelik
Egyéb rendelkezések
A promóciós játék a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem
bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.
A Szervező fenntartja a jogot a jelen részvételi szabályzatot indokolás nélkül bármikor
módosítsa, a Játék időtartamának lerövidítse, vagy meghosszabbítsa, a Játék előzetes
figyelmeztetés nélkül felfüggessze, avagy megszűntesse. A Szervező a fenti változást
haladéktalanul közzéteszi.
A Játékkal kapcsolatban minden jogi út kizárva, kivéve a jogérvényesítés azon eseteit,
amelyeknek kizárását jogszabály nem teszi lehetővé.
Adatkezelési Szabályzat
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Az adatkezelésre a Profi-Oil Hungary Kft jelenleg hatályos adatkezelési szabályzata az
irányadóak.
A Játékról további információ a thanksavia.hu/promocio oldalon található. A Játékszabályzat,
az Adatvédelmi Tájékoztató a Játékban részt vevő AVIA töltőállomásokon és a
thanksavia.hu/promocio oldalon kerül közzétételre.
Szombathely, 2020. december 15.
Profi-Oil Hungary Kft.
(Szervező)
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Melléklet: A Játékban résztvevő AVIA töltőállomások listája:
Ács
Andocs
Aszód
Bagod
Baja
Biri
Budapest, Gvadányi u
Budapest, II. Rákóczi F. u
Budapest, Kerepesi út
Budapest, Keresztúri u.
Budapest, Vágóhíd u.
Bük
Cigánd
Csákánydoroszló
Csanádapáca
Csány
Csepreg
Deszk
Dombóvár
Enying
Érd
Érsekcsanád
Forró
Gyömrő
Gyöngyös
Győr
Hajdúhadház
Hercegszántó
Hernádkak
Hosszúhetény
Iklad
Iszkaszentgyörgy
Jászalsószentgyörgy
Jászberény
Jászfényszaru
Kápolnásnyék
Kaposfő
Kiskunfélegyháza
Kiskunhalas
Kiskunlacháza
Környe

Lajosmizse
Levél
Marcali
Martonvásár
Mende
Mérk
Miskolc
Mohora
Molnaszecsőd
Monor
Mosonszentmiklós
Nagykáta
Nagytarcsa
Nyíradony
Ostffyasszonyfa
Öcsöd
Őrbottyán
Őriszentpéter
Pápa
Polgár
Polgárdi
Pörböly
Répcelak
Sárvár
Siklós
Siófok
Somogytúr
Szabadbattyán
Szászvár
Szatymaz
Szeged
Szentendre
Szombathely
Taktaharkány
Tápióbicske
Tolna
Tordas
Vaja
Vecsés
Zalabér
Zalagyömörő
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