HIVATALOS JÁTÉK- ÉS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

„IRÁNY A STRAND!”
Fogyasztói promóció a MOL töltőállomásokon:

1. Az Akció szervezője
Az „IRÁNY A STRAND!” elnevezésű fogyasztói promóció (továbbiakban: „Akció”) szervezője a MOL
Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1117 Budapest,
Október huszonharmadika utca 18.) (továbbiakban: „Szervező”).
2. Az Akció időtartama
Az Akció 2019. május 1-én a töltőállomások nyitásának időpontjától 2019. május 31-én a
töltőállomások zárásának időpontjáig, vagy az akciós termékkészlet erejéig tart.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy az Akció időtartamát megváltoztassa.
3. Az Akcióban résztvevő töltőállomások
Az Akcióban az összes MOL töltőállomás részt vesz.
Teljes töltőállomási leltár ideje alatt az adott töltőállomáson az Akció szerinti termék kiadás szünetel.
Részleges leltár (csak shoptermék-leltár) az Akció szerinti termék kiadás szünetel.
4. Az Akcióban részvételre jogosultak
Az Akcióban részt vehet bármely 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy, aki
Magyarországi érvényes lakhellyel és érvényes, regisztrált Multipont kártyával rendelkezik.
További feltétel, hogy az Akcióban résztvevő elfogadja a jelen Részvételi szabályzatot és teljesítse a
részvétel feltételeit. Az Akcióban az a vásárló vehet részt, aki bármely töltőállomáson legalább
hatezer forint értékben vásárol, és a vásárláskor Multipont kártyát használ.
Az a vásárló, aki a jelen Részvételi szabályzat szerinti Akcióban részt vesz, úgy tekintendő, hogy a
részvétel tényével – minden további nyilatkozat elvárása nélkül – magára nézve kötelezőnek
elfogadta a jelen Részvételi szabályzatban foglalt valamennyi feltételt.
A Részvételi szabályzat megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a
szabályokat sértő vásárlót kizárja az Akcióból.
Az Akcióban nem vehetnek részt a Multipont Zrt., a Szervező és az LT Communication Kft. ügynökség
tulajdonosai, vezető tisztségviselői, a szervezésben és lebonyolításban résztvevő munkavállalói, a
velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, továbbá a töltőállomás-üzemeltetők
tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói és a velük munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban állók, és az említettek Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.
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5. Az Akcióban felhasználható fizetőeszközök
Az Akcióban kizárólag az a vásárló vehet részt, aki az Akció időtartama alatt vásárlásának ellenértékét
készpénzzel vagy bankkártyával, és/vagy részben vagy teljes egészében Multipontok felhasználásával
egyenlíti ki.
6. Az Akció menete
Az Akcióban résztvevő MOL töltőállomásokon történő hatezer forint feletti vásárlás esetén, a
tranzakció során érvényes, regisztrált Multipont kártyát használó vásárló automatikusan részt vesz a
nyeremények sorsolásában, amelyek a következők:
-

50 X 2 db napijegy a STRAND fesztiválra

-

20 db MOL Nagyon Balaton tornazsák

A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem váltható át. Nyomdai vagy minőségi hiba
esetén a szervező nem vonható felelősségre.
7. Sorsolás
A Nyereményjátékot követően az LT Communicaton Kft. a promóció végén, a részvételi
szabályoknak és feltételeknek megfelelő vásárlások közül, sorsolási bizottság jelenlétében sorsolja a
nyerteseket, pótnyerteseket.
A sorsolások helyszíne: 1138. Róbert Károly krt 18/a 3/14.
A nyeremények sorsolása nem nyilvános, mely az LT Communication Kft. által kijelölt 3 (három)
tagú sorsolási bizottság (a továbbiakban: „Sorsolási Bizottság”) jelenlétében történik, a
véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolás útján. A sorsoláson jelen lévő Sorsolási
Bizottság tagjait az LT Communicaton Kft. alkalmazottai közül választja ki. A Sorsolási Bizottság
biztosítja a sorsolás Játékszabályzatnak megfelelő lebonyolítását, illetve a jegyzőkönyvben
rögzíti a sorsolás menetét, így különösen a
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sorsolás időpontját, a kisorsolt nyereményt, a nyertes Játékosok nevét, illetőleg a pótnyertesek
nevét.
Pótnyertes: Amennyiben a nyertest nem érjük el, akkor 7 napon belül pótnyertest hirdetünk!

8. Jog fenntar tás
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a töltőállomások körét az Akció folyamán bármikor szűkítse,
az Akció menetét, a kijelölt akciós időszakot, valamint a jelen Részvételi szabályzatot az Akció
folyamán, - a változást megelőző legalább 24 órával korábban történő előzetes tájékoztatást
követően – a vásárlók hozzájárulása nélkül egyoldalúan megváltoztassa.
A Szervező jogosult továbbá az Akciót előzetes vagy utólagos értesítés, illetve bejelentés és a vásárlók
hozzájárulása nélkül, egyoldalú döntéssel szüneteltetni vagy megszüntetni.
Az Akció a 2. pontban meghatározott időtartam lejárta előtt bármikor befejezhető vis maior (így
különösen háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan
esemény)
bekövetkezésekor, ideértve azt az esetet, amikor a Szervező rajta kívülálló okok miatt képtelen
gondoskodni az Akció megfelelő lebonyolításáról.
A Szervezőt az Akció igénybevételéből vagy a Részvételi szabályzat módosításából, az Akció
felfüggesztéséből, megtiltásából, szüneteltetéséből vagy megszüntetéséből eredően felelősség nem
terheli, a Szervező kizár minden, a fentiekből eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel
kapcsolatos kártérítést és kártalanítást, amelyet a vásárló az Akcióban való részvétellel kifejezetten
tudomásul vesz.
Amennyiben az Akció során olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely az Akció
jogszerű lebonyolítását veszélyezteti, a Szervező fenntartja a jogot, hogy az Akciót szüneteltesse vagy
megszüntesse.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben tisztességtelen részvételt vagy visszaélést
tapasztal az Akció során, úgy az Akció szünetelését vagy törlését rendelje el, és/vagy a visszaélést
elkövető vásárlót kizárja az Akcióból.
9. A Részvételi szabályzat elérhetősége
A Részvételi szabályzat nyomtatott formában megtalálható az Akcióban résztvevő MOL
töltőállomásokon, továbbá a www.mol.hu internetes oldalon.
Budapest, 2019. 04. 24.
MOL
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