Játékszabályzat - „MÁV appal mindenki nyer!” nyereményjáték

Jelen játékszabályzat a MÁV-START Zrt. által meghirdetett „MÁV appal mindenki nyer!”
elnevezésű nyereményjátékra vonatkozik.
A játék szervezője
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Cégbíróság:
Adószáma:
E-mail:
a továbbiakban: Szervező.

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
01-10-045551
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
13834492-2-44

marketingkommunikacio@mav-start.hu

A játék időtartama: a játék 2021. november 15. 0:00 órától 2022. január 7. 23:59 óráig tart.
Részvételi feltételek: a játékban részt vehet bármely utasunk, aki 2021. november 15. és 2021. december
31. közötti időszak alatt a MÁV applikációban vásárolt belföldi vasúti jegyének vagy bérletének vagy
zónabérletének azonosító számát és árát, valamint az azonosításához és a kapcsolatfelvételhez szükséges
adatait az erre a célra készített online űrlapon regisztrálja (a továbbiakban: Játékos), és aki a játékban
való részvétellel elismeri, hogy jelen játékszabályzatban leírtakat elfogadja.
A játékban a MÁV Zrt., valamint leányvállalatainak munkavállalói nem vehetnek részt.
Nyeremény: minden kisorsolt nyertes 1 db Blurby elektromos kerékpárt és 1 db 50%-os START Klub
kártyát nyer. Összesen 20 db nyereményt sorsolunk ki: 10 db Blurby elektromos kerékpárt és 10 db
50%-os START Klub kártyát.
A játék menete: a játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos 2021. november 15. és 2021.
december 31. között a MÁV applikációban megvásárolt belföldi jegyének vagy bérletének a vásárlás
során keletkezett CIV kódját az erre a célra létrehozott űrlapon a fent megadott időszakban személyes
adatai megadásával beküldje. Egy játékos több kóddal is részt vehet a játékban, amennyiben a játék
időtartama alatt több jegyet vagy bérletet vásárol. A fenti időszakban vásárolt jegyeket és bérleteket
2022. január 7-én éjfélig lehet regisztrálni.
A nyertes kiválasztása: a játékot az nyeri, aki az űrlap játék kiírásnak megfelelő kitöltésével a játékban
való részvételi szándékát jelzi, és a résztvevők közül a nyertesek közé kisorsoljuk.
A 10 nyertes mellett 10 pótnyertest is sorsolunk. A nyeremények átruházhatók, erről a kisorsolt
nyertesnek írásban kell nyilatkozni. Amennyiben a nyertes és a pótnyertesek részére bármely ok miatt
nem sikerül kiosztani valamelyik nyereményt, úgy a Szervező fenntartja magának azt a jogot, hogy a
fennmaradt nyereményt nem osztja ki.
A nyertesek és a pótnyertesek kisorsolása a beérkezett jelentkezésekből véletlenszám generátorral
történik, és jegyzőkönyv készül róla.

A Játékost a játék során nevével azonosítjuk, az általa beküldött jegy/bérletvásárlási azonosító számmal
a megvásárolt jegyet vagy bérletet rendszerünkben ellenőrizzük. Csak valós vásárlás esetén érvényes a
regisztráció.
A sorsolás napján, 2022. január 17-én a www.mav.hu/appnyeremeny weboldalunkon közzétesszük a
nyertesek neveit, illetve telefonon és e-mailben is értesítjük őket, és egyeztetjük velük a nyeremény
átvételének részleteit.
Amennyiben a fentiekben leírt kapcsolatfelvétel meghiúsul 2022. január 31-ig, akkor a Nyertes a
nyereményhez fűződő jogát elveszíti. Ebben az esetben a nyeremény a soron következő pótnyertesre
száll át.
A nyeremény felhasználási feltételei
A Nyertes a nyereményt csak akkor veheti át, ha a kiírásnak megfelelően nem a MÁV Zrt. vagy annak
leány vállalatainak dolgozója és 18. életévét betöltötte. Ha 18. év alatti, akkor a nyeremény átvételéhez
szülői hozzájáruló nyilatkozat szükséges.
A nyeremény átvétele
A nyereményt a Nyertes személyesen veheti át előre egyeztetett helyszínen és időpontban.
Adatkezelési szabályok
A MÁV-START Zrt. által a „MÁV appal mindenki nyer!” nyereményjáték megszervezésével
összefüggésben végzett adatkezelésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató itt érhető el:
https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/upload/mav_appal_mindenki_nyer__adatkezelesi_tajekoztato.pdf

