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Játékszabályzat 
 
 
 

MOL bringaPONT elnevezés ű nyereményjátékhoz 
Fogyasztói promóció és nyereményjáték a kijelölt MO L bringaPontokon 

 
 
 
A fogyasztói promóció és nyereményjáték szervezője a MOL Magyar Olaj- és Gázipari 
Nyilvánosan M űködő Részvénytársaság (1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 
18.) A szervező megbízottja a White Rabbit Kft. (1075 Budapest, Madách Imre út 13-14/A.), 
a továbbiakban „Ügynökség”.  

A nyereményjáték feltételei az alábbiak: 

1.  NYEREMÉNYJÁTÉK ID ŐTARTAMA :  

A nyereményjáték 2014. július 1-jén üzletnyitástól 2014. augusztus 31-én üzletzárásig tart. 

 

2.  RÉSZTVEVŐK :  

Az akcióban részt vehet bármely Magyarországon tartózkodási vagy állandó lakcímét és 
személyazonosságát dokumentummal igazoló 18. életévét betöltött természetes személy.  
 

A nyereményakcióban nem vehetnek részt: 

- a MOL üzemanyagtöltő állomást üzemeltető társaságok tulajdonosai, egyéni vállalkozók, 
valamint ezek munkavállalói és közeli hozzátartozói (Ptk 8:1. § (1) 2.) 
- jogi személyek 
- jogi személynek nem minősülő szervezetek 
- White Rabbit Kft. munkavállalói és azok közeli hozzátartozói (Ptk 8:1. § (1) 2.) 
- Mol Társasági kommunikációs osztályának munkavállalói és közeli hozzátartozói (Ptk 8:1. § 
(1) 2.) 
- MOL Kiskereskedelmi munkavállalói és közeli hozzátartozói (Ptk 8:1. § (1) 2.) 

Az a pályázó, aki 2014. július 1 . napja és 2014. augusztus 31 . napja között, az akcióban 
részt vevő MOL bringaPontok valamelyikére kerékpárral érkezik , a kútkezelőtől azonnal 
egy darab menetlevelet és egy darab matricát kap. (Az akcióban részt vevő bringaPontok 
listáját a 2. sz. melléklet tartalmazza). Minden bringaPont különböző matricával rendelkezik. 
Ha valaki már rendelkezik menetlevéllel, abban az esetben minden egyes különböző 
bringaPont meglátogatásakor egy matricát kap. 

Egy gyűjtőfüzetbe maximum 10 db különböz ő matrica gy űjthet ő. 

A részt vev ők különböz ő értékű nyereményekért pályázhatnak, amely oly módon 
történik, hogy eldönthetik, milyen érték ű nyereményért szeretnének játszani, amelynek 
megfelel ő mennyiség ű matricát kell összegy űjteniük. Az összegy űjthet ő matrica 
mennyiségek a következ ők: 3, 5 vagy 10. 

A matricákkal ellátott gy űjtőfüzetet a pontos név / cím / e-mail cím / telefonszám 
adatokkal kitöltve , kell egy zárt borítékban elküldeni  a megadott címre.  

Beküldési postacím: „MOL bringaPont nyereményjáték!” 1439, Bp. pf.: 699/2. 

A postán küldött nevezési lapok végső beérkezési határideje: 2014. szeptember 14.  

A postai úton beérkezett érvényes gyűjtőfüzetek sorsoláson vesznek részt. 
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3.  GARANTÁLT NYEREMÉNYEK :  

Az első 2100 résztvevő, akik 3, 5 vagy 10 db matricát tartalmazó gyűjtőfüzetüket beküldik, 
garantált ajándékot kapnak az alábbiak szerint: 

1. Első 2000 3 vagy 5 db matricát összegyűjtő: 

1-1 db Szív alakú villogó prizma 

 
2. Első 100 10 db matricát összegyűjtő: 

1 db 5000 Ft-os MOL Blue Kártya 

Logisztikai okokból nem a feladás dátuma, hanem a beérkezés és az iktatás sorrendje 
számít. 

 

3.  SORSOLÁS :  

A sorsolás nyilvános és közjegyző jelenlétében zajlik. Gépi sorsolással különböző 
kategóriában a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra a növekvő 
nyereményosztályok sorrendjében, az alábbiak szerint: 

1. 10 db matricátösszegyűjtők: 
5 db Sisakra szerelhető GoPro HD kamera 
10 db Pulzusmérős kerékpárkomputer 
50 db kerékpáros sisak 

2. 5 db matricát összegyűjtők: 
50 db U-Bringalakat 
50 db Bringás szerszámkészlet 
25 db Bringás elsősegély-csomag 
25 db Bringás hátizsák italtartóval  
 

3. 3 db matricát összegyűjtők: 
100 db Szilikon villogó (első, hátsó) 
100 db Csengő 
50 db  Váztáska 
50 db Bringás tornazsák (fényvisszaverő mintával)  

 
Minden résztvevő, csak annak a nyereménykategóriának a sorsolásán vesz részt, amennyi 
matricát pontosan összegyűjtött. Ennek értelmében egy résztvevő, egy pályázattal csak egy 
nyereménykategória sorsolásán vehet részt. Azok a pályázatok is részt vesznek a 
sorsoláson, amelyekkel garantált nyereményeket nyertek. 

A nyeremények pontos leírásáról a Játékszabályzat 1 . sz. melléklete szól! 

A sorsolás időpontja:  2014. szeptember 19. 11:00 óra  

A sorsolás helyszíne:  White Rabbit Kft. (1075 Budapest, Madách Imre út 13-14/A.) 

A sorsoláson nyereményenként 2 pótnyertes, azaz összesen 1030 kerül kisorsolásra. A 
pótnyertes nyereményigénye abban az esetben léphet életbe, amennyiben a Nyertes 
pályázat beküldője nem felel meg a játékkiírás valamely pontjának, vagy alaki 
vonatkozásban nem megfelelő a pályázata. A pótnyertesek a kihúzás sorrendjében élhetnek 
a nyereményigényükkel.  

A nyertesek postai úton, illetve telefonon keresztül kerülnek értesítésre.  

A nyertesek neve megtekinthető lesz a www.mol.hu internetes oldalon a sorsolást követő 30 
napig. 

A sorsoláson egy pályázó annyiszor vesz részt, ahány érvényes pályázatot küldött be, így 
egy sorsoláson egy pályázó több nyereményt is nyerhet, de maximum annyit, ahány 
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érvényes pályázattal pályázott. A sorsoláson való részvételnek a feltétele a személyes 
adatok hiánytalan megadása. 
 

5.  ADÓFIZETÉS ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK  

A nyerteseket a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó fizetési 
kötelezettség, azonban a nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő 
egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség 
stb.) őket terhelik. 

Szervező felelőssége kizárólag a nyeremények jelen szabályzatban meghatározott értékére 
terjed ki. Nyomdai hiba esetén a Szervezőt felelősség nem terheli.   

A Szervező fenntartja a jogot, hogy előre nem látható, a meghirdetett nyeremény igénybe 
vételét lehetetlenné tevő okok miatt a nyereményt megváltoztassa, vagy visszavonja. 

A Szervező a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a Nyertesek ilyen 
igényüket jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával 
szemben érvényesítheti. 
 

6.  NYEREMÉNYEK ÁTVÁLTÁSA  

A nyeremények készpénzre nem válthatók át, és másra át nem ruházhatók. Amennyiben a 
nyeremény átvételére jogosult nyertes, illetve pótnyertes a nyereményt az erre fennálló 
határidőn belül nem veszi át, úgy annak értékét a Szervező a vonatkozó jogszabályokban 
előírt módon az állami költségvetésbe játékadó címen fizeti be. 
 

7.  NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELE  

A játék feltételeinek mindenben megfelelő nyertesek, a nyereményről szóló értesítés 
kézhezvételtől számítottan legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül jogosultak a 
nyeremény átvételére postai úton. A Szervező a fenti határidőn belül tudja biztosítani a 
nyeremény átvételének lehetőségét a játék feltételeinek mindenben megfelelő nyertes 
számára. Ugyanakkor a nyertes köteles a Szervezővel együttműködni abban, hogy a 
nyeremény átadása a fentiekben írt vonatkozó határidőn belül megtörténjen. 

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos 
érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével 
együtt jogosult.  

A nyeremények kézbesítése/szállítása során keletkezett károkért sem a Szervező, sem 
megbízottjai semmilyen felelősséget nem vállalnak. 

 

8.  TÁJÉKOZTATÓK  

Az akcióban résztvevők személyes adataik közlésével és aláírásukkal hozzájárulnak ahhoz, 
hogy adataikat a MOL-csoport magyarországi vállalatai piackutatási és közvetlen 
üzletszerzés céljából felhasználhassa, a résztvevő törlési kérelméig. Az akció nyertese a 
nyereményszelvény kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy a MOL-csoport tagvállalatai a 
nyeremény átvételéről készült kép-és hangfelvételt az átvétel napjától számított egy éven 
keresztül reklám és marketing célból felhasználják. Az a Pályázó, aki nem kívánja, hogy a 
jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, írásbeli nyilatkozattal 
kérheti adatai nyilvántartásból való törlését az alábbi elérhetőségek valamelyikén: 
kereskedelem@mol.hu, vagy postai úton a MOL Nyrt. Értékesítés, Értékesítési Központ, 
Marketing és Ár Elemző Központ, 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.  

Az adatbázis harmadik személy részére nem kerül átadásra. A MOL Nyrt. garantálja, hogy 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
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törvényben (a továbbiakban: Infotv.) és a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló 
név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi 
kötelezettségnek eleget tesz. 

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-75972/2014.  

Észrevételeikkel a MOL töltőállomások személyzetéhez, valamint a MOL Kiskereskedelmi 
Ügyfélszolgálatához fordulhatnak: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 14. Tel: 06 
40 202 202 (Helyi tarifával 0-24 órában, a hét minden napján, minden körzetből és 
mobilszámról) Fax: +36-1/ 887-7699, Email: ugyfelszolgalat@mol.hu, 
promo@whiterabbit.hu.  

Az akcióról részletes információ elérhető a hivatalos játékszabályzatban, amely megtalálható 
kinyomtatott formában az akcióban résztvevő kijelölt MOL töltőállomásokon, továbbá a 
www.mol.hu és a www.mol.hu internetes oldalakon az akció időtartama alatt. Amennyiben az 
akció során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely az akció 
jogszerű lebonyolítását veszélyezteti, a Szervező fenntartja a jogot, hogy az akciót 
szüneteltesse vagy törölje.  

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy az akció feltételeit a vásárlók MOL 
töltőállomásokon történő tájékoztatása mellett megváltoztassa. Az akcióban résztvevők 
részvételükkel, minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan tudomásul veszik és 
elfogadják a jelen hivatalos játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt. A játékszabály 
módosításának jogát a szervező fenntartja, Jelen részvételi szabályzat a MOL Nyrt. akcióban 
részt vevő töltőállomásain elolvasható.  
 

9.  VEGYES RENDELKEZÉSEK  

A Szerevező fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot, a megfelelő tájékoztatás mellett 
bármikor módosítsa. A nyereményjátékot vis maior esetén visszavonja. 
Továbbá Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a meghirdetett nyereményeket, abban 
az esetben, ha azok nem beszerezhetők, másik ugyanolyan értékű nyereménnyel pótolja. 
A Játékosok a részvétellel, illetve a „pályázat” elküldésével automatikusan elfogadják a jelen 
hivatalos Játékszabályt. Jogi út kizárva. 
 
Budapest, 2014. június 30. 

 

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan M űködő Részvénytársaság  
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1.sz. melléklet 
Nyeremények 
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2.sz. melléklet 
  Akcióban részt vev ő MOL bringaPontok 

   

  
Abony , Radák u. | Badacsony , 71.sz. főút | Balassagyarmat , Kõvári út | 
Balatonakarattya , 71.sz. főút | Balatonalmádi , Fűzfői út 5. |  
Balatonföldvá r, Szentgyörgyi út | Balatonfüred , Széchenyi István út |  
Balatonkeresztúr , 7.sz.fkl. út | Balatonlelle , Rákóczi Ferenc u. 1. / M7 kimenő | 
Békéscsaba , Szegedi út | Budakeszi , Temető út |  
Budapes t: I. Mészáros u. 19. • II. Hűvösvölgyi út 136. • III. Árpád fejedelem út 103. • 
Mozaik u. 3. • IV. Fóti út 130. • VIII. Hõs u. 9. • IX. Napfény u. 26. • X. Kőbányai út • 
 XI. Irinyi u. 45. • Hunyadi János út 2. •   Prielle Kornélia u. •  Rétköz utca •  
XII. Istenhegyi u. 55. • XIII. Garam u. 2. •  Pap Károly u. • Váci út 178. • XIV. Hungária krt. 
83-85. • Róna u. 170. • Vágány u. 21. • XVI. Arany J. u. 106. • Veres Péter út 105-107. • 
XVII. Pesti út. 5. • XVIII.  Üllõi út 661. •  Üllői u. 738. • XIX. Puskás F. u. •  
XXI. Kossuth L. u. 3. • XXII. Nagytétényi út | Cegléd , Pesti út 87. |  
Cserkesz őlő, Kecskeméti út | Debrecen , Segner tér | Dombóvár , Köztársaság u. 27. | 
Dorog , Bécsi út | Dunaharaszt i, Fő út | Eger , Kővágó tér | Érd, Budai út I. |  
Fonyód , József Attila u. (Bélatelep) | Gárdony , Szabadság u. | Gödöll ő, Szabadság u. 12. | 
Gyomaendr őd, Fő út | Gyõr , Galántai út • Tatai út |  
Gyöngyös , Alkotmány út 19. | Harkány , Pécsi út | Hatvan , Rákóczi út • M3 |  
Hévíz, Hévízi út | Hódmezővásárhely , Tóalj út | Kaposvár , Füredi út 180. |  
Kecskemét , Budai u. • Békéscsabai út | Kerepes , Szabadság út |  
Keszthely , Festetics György u. | Kiskunmajsa , Halasi u. 99. | Komló , Feketegyémánt tér | 
Kőszeg , Petőfi Sándor tér | Lajosmizse , 50. sz. út | Leányfalu , Móricz Zsigmond út 165. | 
Mátészalka , Vásár tér 5. | Mezőtúr ,  Balassi Bálint u. | Miskolc , Pesti út II. (kijövő) |  
Mohács , Eszéki út | Mosonmagyaróvár , M1 - M15 | Nagykanizsa , Balatoni út • Elkerülő út | 
Nagymaros , Váci út 119. | Nagyvázsony , Templom kert | 
Nyíregyháza , Széna tér • Pazonyi út | Orosháza , Kettőssánc tér | Paks , 6.sz.fkl. út | 
Parádfürd ő, 24.sz.fkl. út | Pécel , Köztársaság tér | Pécs , Endresz út |  
Pilisvörösvár , 10.sz.fkl.út | Pomáz , Árpád fejedelem u. | Ráckeve , Kossuth L. u. | 
Salgótarján , Budapesti u. | Sárospatak , Wesselényi Miklós út | Sárvár , Vágóhíd u. 1. | 
Sásd , Noszlopy Gáspár u. | Siófok , Wesselényi u. 106. | Sopron , Határátkelő I. (kimenő) | 
Szarvas , Békéscsabai út | Szeged , Kálvária sugárút 96. |  
Székesfehérvá r, Sárkeresztúri út 8. • Balatoni út | Szekszárd , Csatári Torok |  
Szentendre , Vasúti villasor 6. | Szentes , Attila út | Szolnok , Abonyi út • Pozsonyi út | 
Szombathely , Zanati út | Tamási , Szabadság u. 90. | Tapolca , Kossuth út |  
Tata, Vértesszőlősi út | Tatabánya , Győri út | Tiszafüred , Ady Endre út |  
Tiszakécske , Szolnoki u. | Tiszaújváros , 35.sz.fkl. út | Tokaj , Tarcali út 86. | 
Törökszentmiklós , Kossuth Lajos út 92-94. | Túrkeve , Kisújszállási u. |  
Vác, Diadal tér • Balassagyarmati út | Vásárosnamény , Nyíregyházi út 1. |  
Velence , M7 autópálya | Veresegyház , Fő u. | Villány , Virágosi út | Visegrád , 11.sz.fkl. út | 
Zalaegerszeg , Balatoni út | Zalakomár , M7 (kimenő) | Zamárdi , Endrédi út |  
Zirc , Kossuth Lajos út 

 


