
Nyereményjáték sorsolási szabályzat 

A Pirelli Hungary Kft. „Pirelli 2014 téli promóció” megnevezésű programjához 

 

A Pirelli Hungary Kft. (székhely: 1117 Budapest, Alíz utca 2. B. lh 6. em., cégjegyzékszám: 

01-09-704427, a továbbiakban: Szervező) által szervezett Pirelli 2014 téli promóció 

megnevezésű program (a továbbiakban: Program) leírásában foglalt feltételeket teljesítő 

résztvevők között közjegyző jelenlétében kerül kisorsolásra egy pár Pirelli PZero síléc (a 

továbbiakban: Nyeremény). 

 

A Programban meghatározottak alapján a Nyeremény sorsolásán mindenki jogosult részt 

venni, aki  

- 2014. október 20. és november 30. között legalább egy garnitúra (4 darab) Pirelli téli 

személy vagy SUV abroncsot vásárol (16 coll vagy nagyobb méretben), és 

- legkésőbb 2014. december 6. napjáig regisztrál a Pirelli honlapján 

(www.pirelli.hu/telipromo), továbbá 

- feltölti a gumiabroncsok számlájának elektronikus változatát, valamint 

- a vásárlás során a Pirelli kereskedőtől kapott Pirelli matricát felragasztja a 

gépjárművére, és az arról készült fényképet a honlapra feltölti. 

 

A Nyeremény a Szervező székhelyén, a 1117 Budapest, Alíz utca 2. B lh. 6. em. cím alatt 

2014. december 9. napján kerül kisorsolásra. A Nyeremény sorsolásának módja kézi sorsolás. 

A sorsoláson a Szervező munkatársai, valamint az azt felügyelő közjegyző lesz jelen. 

 

A sorsoláson egy nyertes és három pótnyertes kerül kihúzásra. A Nyeremény a nyertesként 

kihúzott személy részére futár útján kerül kézbesítésre. A nyertest a Szervező e-mailben 

tájékoztatja a sorsolás eredményéről és a Nyeremény futár általi kézbesítésének várható 

időpontjáról. A futár a Nyereményt kizárólag a nyertes részére adja át. A nyertes köteles a 

Nyereményt kézbesítő futár részére a személyazonosságát igazolni. Amennyiben a nyertes a 

személyazonosságának igazolását megtagadja, nem tartózkodik otthon vagy a Nyeremény 

átvételét megtagadja, a Nyeremény automatikusan az első pótnyertest illeti meg. A 

pótnyertesek esetén a Nyeremény kézbesítésére ugyanezen szabályok szerint kerül sor. 

 

A regisztráció hiányosságáért (e-mail cím elírása, nem megfelelő adatfeltöltés stb.), az 

értesítési és/vagy átadási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A résztvevők az 

általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen 

állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Ezzel kapcsolatban a felelősség 

és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a résztvevőket terheli. A 

Szervező a Nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét. A Szervező kizár minden felelősséget 

bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Programban való részvétel során, a Program 

esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Program során bekövetkezett 

késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező 

nem vállal felelősséget azért, ha a Program időtartama alatt a Program leírását és a 

regisztrációs felületet tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. 

http://www.pirelli.hu/telipromo

