
 
N Y E R E M É N Y J Á T É K  S Z A B Á L Y Z A T 

 
A PR-TELECOM Zrt. (2315 Szigethalom, Vörösmarty u. 9-13.) – a továbbiakban: Szervező – 
ajándéksorsolást tart (továbbiakban: sorsolás).  
 
I. A nyereményjáték szervezője  
 
A nyereményjáték szervezője és egyben a nyereményjáték és nyereménysorsolás teljes körű 
lebonyolítója (továbbiakban: Szervező) a PR-TELECOM Zrt. (székhelye: 2315 Szigethalom, 
Vörösmarty u. 9-13.)  
 
 
II. A nyereményjátékban résztvevő személyek köre  
 
A szervező egy kategóriában sorol nyerteseket, melyeken az alábbi feltételek szerint vehetnek 
részt a játékosok:  
1. A sorsoláson azon természetes személy vehet részt,  

a) aki a Szervezőnél 2016. május 16-a és július 10-e között megkötött, legalább egy új 
Sport HD programcsomagra, és/vagy HD programcsomagra, és/vagy HD+ programcsomagra 
egyedi előfizetői szerződéssel rendelkezik és a szerződés a nyereményjáték záró időpontjáig, 
valamint a sorsolás időpontjáig folyamatos (szüneteltetés vagy megszüntetés nélkül), és  

b) a Szervező felé lejárt előfizetői díjtartozása nem áll fenn  
 
Amennyiben a játékos nem felel meg a jelen részvételi és játékszabályzatban foglalt 
feltételeknek, akkor a Szervező a játékost a sorsolásból kizárja. A sorsolásból való kizárásról 
a Szervező a játékost nem értesíti.  
2. A játékban nem vesz részt:  

a) Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és az itt felsorolt személyek 
Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott hozzátartozói,  

b) a játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködő és azok Ptk. 685. § b) 
pontjában meghatározott hozzátartozói,  

c) aki a Szervező felé a sorsolás időpontjáig írásban tett nyilatkozatával bejelenti, hogy nem 
járul hozzá nyertessége esetére a Szervező által a jelen Szabályzat VII.2. pontjában foglaltak 
szerinti publicitás biztosításához.  

 

 

III. A nyereményjátékban megnyerhető nyeremények:  

 
1. A sorsolásokon összesen 10 darab nyeremény kerül kisorsolásra, melyek a következők:  
 
10 darab hivatalos EB futball labda, a Magyar Válogatott által dedikálva 
 
2. A Szervező a III./1. pontban megjelölt nyereményeken kívül más nyereményt nem sorsol, 
illetve más többletszolgáltatást nem nyújt.  

 
 
 
 
 
 



IV. A sorsolások időpontja és helyszíne:  
 
1. A sorsolásra 2016. év július hó 18. napján 14:00 órakor kerül sor a Szervező 
központi irodaházában (3533 Miskolc, Gózon Lajos u. 11.).  
 
V. A sorsolások lebonyolítása:  

1. A sorsolás, gépi sorsolással (véletlen számgenerátor) történik. 
A sorsolások során a Szervező biztosítja, hogy a gépi sorsolást végző személy részére 
azonosíthatatlanok legyenek a jegyek. A 10 darab nyereményt 10 különböző játékos nyerheti 
meg, ezért a sorsolások során a már kisorsolt játékosok a sorsolás további részében nem 
sorsolhatók ki újra.  
2. A Szervező sorsolásonként 10 tartaléknyertest is kisorsol. A tartaléknyertesek sorsolásának 
módja, helye és ideje megegyezik a nyertesek sorsolásával. A tartaléknyertesek a kihúzás 
sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, abban az esetben, ha a sorrendben az adott 
tartaléknyertes előtt lévő bármely nyertes/tartaléknyertes bármely – jelen részvételi és 
játékszabályzatban foglalt – feltételnek nem felel meg és emiatt a sorsolást követően kizárásra 
kerül.  

3. A sorsolások addig tartanak, amíg a nyeremények nyertesei/tartalék nyertesei kisorsolásra 
kerülnek és ennek megfelelően a sorsolások egyfordulósak.  
 

VI. A nyeremények átvétele  

1. A nyerteseket a Szervező munkatársa a sorsolásokat követő 48 órán belül az adott játékos 
által Szervező részére megadott telefonszámon megkeresi adategyeztetés céljából. A 
Szervező a nyerteseket a sorsolás eredményéről postai úton, a játékos címére küldött levélben 
is értesíti. A Szervező a nyertesek nevét és lakcímét (kizárólag a helység megjelölésével) a 
sorsolást követően a www.pr.hu oldalon nyilvánosságra hozza.  

2. Amennyiben bármely nyertes/tartaléknyertes az általa megadott telefonszámon nem 
elérhető és a sorsolás eredményéről szóló postai értesítés „nem kereste”, „átvételt 
megtagadta” vagy „ismeretlen helyre költözött” jelzéssel a feladóhoz visszaérkezik, az adott 
nyertes kizárásra kerül és helyette a sorban őt követő tartaléknyertes válik jogosulttá a 
nyereményre.  
 
A Szervező nem vállal felelősséget a nyereményről szóló értesítés postai kézbesítése során 
a kézbesítés hibájáért vagy hiányosságáért.  
3. A nyertesek (tartaléknyertes) a nyeremény átvételére a nyertességről szóló értesítést 
követően, de legkésőbb a sorsolást követő 45 napon belül jogosultak. A nyeremény 
átvételéhez a nyerteseknek be kell mutatniuk az előfizetői szerződésüket. A nyertesek a 
nyereményt a PR-TELECOM Zrt. 3533 Miskolc, Gózon Lajos u. 11. szám alatti központi 
irodaházában vehetik át, előre egyeztetett időpontban.  

4. Amennyiben bármely nyertes/tartaléknyertes a sorsolást követő 45 napon belül teljes 
bizonyító erejű magánokiratban akként nyilatkozik, hogy a nyereményre való jogosultságával 
élni nem kíván, akkor a soron következő tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre, 
amennyiben ő a jelen részvételi és játékszabályzatnak mindenben megfelel.  

5. A nyeremény pénzre nem váltható és másra nem átruházható. A nyertesek helyett a 
nyereményhez közvetlenül kapcsolódó közterhet (SZJA) a Szervező fizeti meg.  
 



6. Az VI./5. pontban megjelöl közterhen kívül a nyertes személyéhez, a nyereményhez vagy a 
nyeremény átvételéhez kapcsolód egyéb költségek (pl. útiköltség, szállítási költség, 
postaköltség) a nyertes terhelik.  
 
 
VII. Vegyes rendelkezések  
 
1. A Szervező önmaga részére fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményeket nyilvános 
program keretében adja át a nyerteseknek, továbbá nyilvánosságra hozza, vagy más módon 
ismertesse a nyertesek nevét és fényképét a tömegtájékoztatási médiában, valamint más 
promóciós- és reklámcélokat szolgáló audio-, fotó- és videó anyagokban.  

2. A Szervező kérésére a nyertes köteles aláírni egy nyilatkozatot, melyben kifejezetten 
hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a nyertesről készült hang- vagy képi felvételt - a Szervező 
saját megítélése szerinti módon és mértékben - promóciós, illetve reklám célra 
felhasználhassa.  

3. A nyeremények minőségi hibájáért, a Szervező nem vállal felelősséget.  

4. A Szervező fenntartja magának a jogot jelen részvételi és játékszabályzat 
megváltoztatására. A Szervező a részvételi és játékszabályzat módosítását a www.pr.hu 
internetes oldalon közzéteszi.  
 
Miskolc, 2016. május 10.  
PR-TELECOM Zrt. 


