
HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT 
 
”MOL dolgozói vélemények a töltőállomásokról” nyereményjáték 
(továbbiakban: „Nyereményjáték”) 
 
A Nyereményjáték szervezője a MOL Nyrt. (1117 Budapest, Októberhuszonharmadika u. 18. 
továbbiakban: „Szervező”). 
 
Szervező fenntartja a jogot a jelen játékszabályzat (továbbiakban: „Játékszabályzat”) 
módosítására vagy súlyos jogsértés észlelése esetén a teljes játék törlésére. 
 
1. A Nyereményjáték időtartama 
A Nyereményjáték 2016. március 24. napjától 2016. április 25. napjáig tart. 
 
2. Résztvevők 
A Nyereményjátékban részt vehet bármely MOL Nyrt vagy annak leányvállalatánál dolgozó 
munkavállaló. 
 
A részvétel feltétele, hogy 

a részvételre jogosult személy kitöltse és elküldje a MOL töltőállomásokra vonatkozó kérdőivet 
a www.mol.hu/hu/rs vagy www.mol.hu/en/rs címen. 

megadja nevét és emailcimét a kérdőív végén 

elfogadja a jelen Játékszabályzatban leírt valamennyi feltételt. 
 
3. A Nyereményjáték menete, nyeremények 
 
Az a részvételre jogosult személy, aki érvényesen kitölti és beküldi a kérdőívet a 
www.mol.hu/hu/rs or www.mol.hu/en/rs webcímen a Nyereményjáték időtartama alatt, 
részt vehet a sorsoláson, amely során Szervező a promóciós időtartam alatt a lent 
megadott minden sorsolási időpontban 3, azaz három darab 25.000 (azaz huszonötezer) 
forinttal feltöltött MOL BLUE kártyát sorsol ki.  
 
A Résztvevők minden egyes beküldött kérdőíve külön vesz részt a sorsoláson, azaz minden 
héten több alkalommal kerülhet a neve a nyereményjáték adatbázisba. 
A Nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre nem váltható. 
 
4. Sorsolás, a nyertesek értesítése, a nyeremények átadása 
A Nyereményjáték időtartama alatt beérkezett érvényesen kitöltött űrlapokat a Szervező 
informatikai rendszerében rögzíti és azok közül a véletlenszerűség elvének eleget tevő  
sorsolás útján sorsolja ki a nyerteseket. 
 
A sorsolások időpontjai: 2016. április 4. 16 óra (résztvevő kérdőívek: 2016.03.24 – 04.03) 
    2016. április 11. 16 óra (résztvevő kérdőívek: 2016.04.-10.) 
    2016. április 18. 16 óra (résztvevő kérdőívek: 2016.04.11-17.) 
    2016. április 25. 16 óra (résztvevő kérdőívek: 2016.04.18.-24.) 
A sorolás helyszíne : 1117 Budapest, Októberhuszonharmadika u. 18. 

Egy sorsolás során összesen 3 (három) nyertes kerül meghatározásra. 
A nyertes Résztvevőket a Szervező a sorsolás időpontját követően 3 munkanapon belül e-mail 

http://www.mol.hu/hu/rs
http://www.mol.hu/en/rs
http://www.mol.hu/hu/rs
http://www.mol.hu/en/r


útján értesíti a nyertes Résztvevő által megadott elérhetőségen és ezzel egyidejűleg egyezteti 
vele a Nyeremény átvételének feltételeit. 
 
A Nyeremény átvétele a Résztvevő nyertes által megjelölt MOL töltőállomáson történik, előre 
egyeztetett időpontban. 
A Résztvevő köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételére 20 
munkanapon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz 
eleget, és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem 
értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. 
 
 
5. Nyeremény-átvételi hely 
A Nyeremény átvételéről a nyertest e-mailben értesítjük. 
 
6. Személyi jövedelemadó és egyéb adókötelezettség 
A Nyereményhez tartozó esetlegesen felmerülő adóterheket a Szervező viseli. A nyerteseket 
a Nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli sem adó, sem járulékfizetési kötelezettség, 
azonban a Nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek 
és kiadások őket terhelik (pl. a Nyeremény átadásának helyére és az onnan való hazautazás 
költsége, stb.). 
 
7. Adatvédelem 
Az adatkezelésre vonatkozóan a MOL Nyrt általános adatvédelmi szabályai vonatkoznak, mely 
a http://mol.hu/hu/adatvedelem  websiteon található. 
 

http://mol.hu/hu/adatvedelem

