HIVATALOS JÁTÉK- ÉS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT
„TÖLTS A PLUGEE-VAL ÉS NYERJ!”
FOGYASZTÓI PROMÓCIÓ MOL PLUGEE SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉVEL A KIJELÖLT MOL
TÖLTŐÁLLOMÁSOKON:

1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐI
Az Apple Inc., a Google Ireland Limited, a Samsung Electronics Magyar Zrt., a Netflix Inc., a
BMW Hungary Kft., a SAMSONITE HUNGARIA Kft., a Zen Garden Resort nem résztvevői
vagy támogatói a jelen promóciónak.
Az „TÖLTS A PLUGEE-VAL ÉS NYERJ!” fogyasztói promóció (továbbiakban: „Nyereményjáték”)
szervezője a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye:
1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.) (továbbiakban: „Szervező”).
A Nyereményjáték lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat a Rewart Kft. (székhelye:
1112 Budapest, Balatoni út 2/A. B Épület 1. emelet cégjegyzékszáma: 01-09-892626,
adószáma: 14182925-2-43, a továbbiakban: „Lebonyolító”) végzi.
Az adatkezelésre vonatkozó részletes szabályokat a jelen Játék-és Részvételi Szabályzat
mellékletét képező Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza.
A Lebonyolító felelős különösen a következő feladatok teljesítéséért:
•
Weboldal fejlesztése, adatbázis kezelése és technikai háttér biztosítása
•
Sorsolások lebonyolítása
•
Játékosokkal való kapcsolattartás
•
Nyertesek adatainak egyeztetése, a nyereményre jogosultság ellenőrzése
•
Nyeremények eljuttatása a nyertesekhez
•
Nyereményjátékkal kapcsolatos online és telefonos ügyfélszolgálat biztosítása

2. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK
2.1. A Nyereményjátékban részt vehet minden cselekvőképes, magyarországi lakcímmel
rendelkező 16. életévét betöltött, a következő; 2.2. pontban meghatározott személyi körbe
nem eső természetes személy (a továbbiakban: "Játékos"), aki rendelkezik a MOL PLUGEE
applikáció vagy molplugee.hu oldalon élő regisztrációval, vagy a Játék során letölti az
applikációt vagy beregisztrál a Programba a www.molplugee.hu domain alatti weboldalon (a
továbbiakban „Honlap”), és ezáltal rendelkezik MOL PLUGEE profillal, továbbá a
Nyereményjáték időtartama alatt legalább 1500 Ft (ezerötszáz forint) értékben feltölti
elektromos járművét kizárólag a MOL PLUGEE alkalmazáson keresztül a MOL PLUGEE
elektromos töltőhálózaton, a Nyereményjátékban résztvevő elektromos töltőállomások
egyikében (a továbbiakban: „Pályázat”). A töltéssel – amennyiben a Játékos és töltése a jelen
Játékszabályzatnak, valamint a Plugee Általános Szerződési Feltételeinek megfelel (így pl.
különösen, de nem kizárólagosan a korábbiak során nem szegte meg az ÁSZF-et,
kintlevőséggel, tartozással nem rendelkezik) – automatikusan részt vesz a
Nyereményjátékban.
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A Nyereményjátékban résztvevő MOL PLUGEE elektromos töltőhálózat listáját az 1. sz.
melléklet tartalmazza.
Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a játékban való
részvételre, a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény
átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén a szülői
felügyeleti jogot gyakorló szülő.) (Törvényes képviselő nyilatkozatát az 4. sz. melléklet
tartalmazza.)
2.2. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, azok leányvállalatai,
továbbá a Nyereményjáték szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó
szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. §
(1) bek. 1. pontjában meghatározott hozzátartozói. Leányvállalatnak minősül mindazon
társaság, amely legfőbb döntéshozó szervében a Szervező, vagy a Lebonyolító közvetlenül
vagy közvetve a szavazatok több mint 50%-ával rendelkezik, vagy külön szerződésben rögzített
többségi tulajdonosi vagy egyéb kontroll jogot gyakorol. A Nyereményjátékból kizárt
leányvállalatok listája a 2. sz. mellékletben elérhető.
Továbbá a Nyereményjátékban nem vehetnek részt az 1. sz. mellékletben listázott
töltőállomások tulajdonosai, vezető tisztségviselői és munkavállalói, vagy velük
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, valamint mindezen személyeknek a Ptk.
8:1 § (1) bek. 1. pontjában meghatározott hozzátartozói.
Azon vásárlások, melyekről a Játékos jogi személy részére kiállított ÁFA-s számlát kért,
és/vagy azon tranzakciók, melyek nem a résztvevő MOL PLUGEE elektromos töltőhálózaton
történtek, nem vesznek részt a Nyereményjátékban.
3. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA
A Nyereményjáték 2022. július 4. 00 óra 00 perctől 2022. augusztus 21. 23 óra 59 percig tart,
a Nyereményjátékban kizárólag ezen időszak alatti töltésekkel lehet részt venni, és kizárólag
ezen időszak alatti töltések kerülnek be a Nyereményjáték sorsolásába.

4. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉKEK
A Nyereményjátékban kizárólag a MOL PLUGEE alkalmazásban és/vagy weboldalon
keresztül létrehozott Profillal és a MOL PLUGEE elektromos töltőhálózaton történt
elektromos járművek feltöltésére szolgáló töltéssel lehet részt venni.
A Nyereményjátékban résztvevő és sorsolásba bekerülő szolgáltatás (e-töltés) árát a Játékos
a MOL PLUGEE Profilján keresztül, az ott regisztrált bankkártyával egyenlítheti ki.
Azon vásárlások, melyekről a Játékos jogi személy részére kiállított ÁFA-s számlát kért,
és/vagy azon tranzakciók, melyek nem a résztvevő MOL PLUGEE elektromos töltőhálózaton
történtek, nem vesznek részt a Nyereményjátékban.

5. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ ELEKTROMOS TÖLTŐÁLLOMÁSOK
A Nyereményjátékban résztvevő MOL PLUGEE elektromos töltőhálózat listáját az 1. sz.
melléklet tartalmazza. A mellékletben nem szereplő e-töltőállomások nem vesznek részt a
Nyereményjátékban.
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A Szervező fenntartja a jogot, hogy az 1. sz. mellékletben felsorolt e-töltőállomások körét a
Nyereményjáték folyamán bármikor bővítse, vagy szűkítse, a Nyereményjáték menetét, a
Nyereményjátékra kijelölt időszakot a Nyereményjáték folyamán - a változást megelőző
legalább 24 órával korábban történő előzetes tájékoztatást követően - egyoldalúan
megváltoztassa.

6. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
A Nyereményjátékban kizárólag azon Játékosok vehetnek részt, akik a Nyereményjáték ideje
alatt rendelkeznek élő regisztrációval, azaz Profillal a MOL PLUGEE applikációban vagy a
molplugee.hu oldalon és a Nyereményjáték időtartama alatt feltöltik elektromos járművüket
a MOL PLUGEE elektromos töltőhálózatánál a MOL PLUGEE Profiljuk segítségével. A részvétel
feltételei:
•
•

a MOL PLUGEE alkalmazásban/weboldalon profil létrehozása
legalább egyszerre (egy feltöltés során) bruttó 1500 Ft értékű érvényes feltöltéssel
rendelkeznek a MOL PLUGEE elektromos töltőhálózatán a Nyereményjáték
időtartamán belül.

Fontos! Kizárólag azon Játékosok Pályázatai vesznek részt a Nyereményjátékban, akik a MOL
PLUGEE alkalmazásban/weboldalon Profilt hoznak létre és ezen keresztül töltik fel
gépjárművüket. Azon vásárlások, melyekről a Játékos jogi személy részére kiállított ÁFA-s
számlát kért, és/vagy azon tranzakciók, melyek nem a résztvevő MOL PLUGEE elektromos
töltőhálózaton történtek, nem vesznek részt a Nyereményjátékban.
Amennyiben a Játékos megszegte a Plugee ÁSZF-jét (így pl. az applikációban kintlevőséggel,
tartozással rendelkezik, úgy töltései nem vesznek részt a Játékban.
A Nyereményjáték ideje alatt a jelen Játékszabályzatban és a Plugee ÁSZF-jében foglaltaknak
megfelelő töltéssel a Játékos automatikusan részt vesz a Játékban. A Játékszabályzat feltételei
és azzal összefüggésben a Játékos személyes adatainak kezelésére vonatkozó Adatvédelmi
Tájékoztató a MOL Plugee honlapján, illetve a töltőállomások shopjaiban (minden esetben el
kell kérni a töltőállomáson dolgozó kollégáktól) érhető el.
Játékosnak bármikor lehetősége van a Játékban való részvételének törlését kérni a MOL
PLUGEE Ügyfélszolgálatán. Játékos ezt követően a Nyereményjátékban továbbiakban nem
vesz részt, az esetlegesen megnyert nyereményeitől – amennyiben adatai már nem állnak
rendelkezésre - elesik.
Játékosnak azon túl, hogy a MOL PLUGEE Profilján keresztül feltölti járművét a
Játékszabályzatban meghatározott értékben – további teendője nincs, a töltéseket a
program automatikusan rögzíti. A nyeremények sorsolásába kizárólag azon töltések
(vásárlások) kerülnek be, amelyek a jelen Játékszabályzatnak és a Plugee ÁSZF-jében
foglaltaknak megfelelnek.

6.1.

REGISZTRÁCIÓ

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele a MOL PLUGEE applikációjában vagy a
www.molplugee.hu-n történő regisztráció. A regisztráció pontos menetét, annak részleteit a
MOL PLUGEE szolgáltatás ÁSZF és Adatvédelem (https://molplugee.hu/hu/legal) tartalmazza.
A MOL PLUGEE applikáció letölthető az App Store-ban, a Google Play Áruházban, az
applikációs linkek a molplugee.hu oldalról is elérhetőek.
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Az Apple Inc., valamint a Google Ireland Limited nem résztvevője vagy támogatója a jelen
promóciónak.
A MOL PLUGEE programba történő regisztrációt követően a Játékosok az appba belépve, vagy
a molplugee.hu oldalon az e-mail címük és jelszavuk megadásával beléphetnek saját
felhasználói felületükre, ahol adataik módosítására van lehetőségük. Játékosnak bármikor
lehetősége van profiladatainak törlését kérni a MOL PLUGEE Ügyfélszolgálatán. Adatainak
törlésével a Játékos Nyereményjátékban továbbiakban nem tud részt venni, az esetlegesen
megnyert nyereményeitől adatainak hiányában kézbesíthetetlen nyereményeitől elesik.

6.2.

PÁLYÁZAT

A MOL PLUGEE Profil létrehozását, valamint a MOL PLUGEE szolgáltatás – profilján keresztül
történő használatát követően további kódfeltöltési feladat nincsen, a sorsolásokba minden, a
Játékszabályzatnak és ÁSZF-nek megfelelő vásárlása (töltés) bekerül.
Nyertesség esetén a Nyertes játékos a Profiljában rögzített e-mailben kerül kiértesítésre. A
nyertes-kiértesítés tartalmaz egy Adatmegerősítési linket, amelyen Nyertes Játékosnak meg
kell adnia adatait, hogy a nyereménye kiszállítható, kézbesíthető legyen.
A Nyereményjátékban a 2022. július 4. és augusztus 21. között történt MOL PLUGEE
elektromos feltöltésekkel lehet részt venni.
Játékos a profiljában Tranzakciók & Számlák menüpontban láthatja a tranzakcióit. A
megjelenített tranzakciók kizárólag akkor vesznek részt a Nyereményjátékban, ha a
Játékszabályzat és ÁSZF minden feltételének megfelelnek.
Azon vásárlások, melyekről a Játékos jogi személy részére kiállított ÁFA-s számlát kért,
és/vagy azon tranzakciók, melyek nem a résztvevő MOL PLUGEE elektromos töltőhálózaton
történtek, nem vesznek részt a Nyereményjátékban.
A Szervező a nem valós adatokat megadó vagy a Játékszabályzat feltételeinek bármely okból
nem megfelelő, vagy a Plugee ÁSZF-jét megszegő Játékosokat a Nyereményjátékból kizárhatja.
A Nyereményjátékban részt vevő Pályázatok érvényességével, valamint a Nyereményjáték
jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a
Szervező döntése az irányadó. A Szervező a Pályázatok tulajdonjogával kapcsolatban
felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.
Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírás valamelyikének
nem felelnek meg, a Nyereményjátékból kizárásra kerülnek.
A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós adatokat tartalmazó Pályázatok érvénytelenek,
és azok nem kerülnek figyelembevételre a Nyereményjátékban, továbbá Szervező a nem valós
adatokat megadó résztvevőket kizárja a Nyereményjátékból.
A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése érdekében a Szervező
megvizsgálhatja, és amennyiben azok okból nem felelnek meg a Játékszabályzat feltételeinek,
úgy az érintett Játékost a Nyereményjátékból kizárhatja.
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A Nyereményjátékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a
Játékosok, akik a Nyereményjáték szellemével ellentétesen egy természetes személy neve
alatt csapatban, vagy nem valós adatokkal történő regisztrációval vesznek részt a
Nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő
magatartással megnöveljék. Ilyen résztvevőknek minősülnek például a sorsolásokon és egyéb
nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények
megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy
teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyüktől a tisztességesen játszani
kívánó többi Játékost, illetve ezen Játékosok nyerési esélyeit a leírt magatartásukkal
csökkentik. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt
a Nyereményjátékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési
esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők
vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Nyereményjátékkal
összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárjon minden jelenlegi és jövőben szervezett
promóciójából azt, aki bármely a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást
követ el.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett
Nyereményjátékukból kizárják azt a Játékost, aki a Nyereményjáték során bizonyítottan a
Nyereményjáték internetes oldalának és/vagy applikációjának feltörésével, robot-, vagy spam
program használatával, vagy egyéb más csalásra, illetve a Nyereményjáték menetének
manipulálására lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.
A kizárás Szervező egyoldalú indokolás nélküli írásba foglalt értesítésével hatályosul és a
kizárást a Játékos köteles tudomásul venni.

6.3.

HETI NYEREMÉNYEK SORSOLÁSA

A Nyereményjáték 7 játékhete során hetenként 1 darab, összesen 7 darab heti nyeremény
kerül kisorsolásra.
A Szervező megbízásából Lebonyolító minden játékhetet követő szerdai munkanapon
összesen 1 (egy) db heti nyereményt sorsol ki, háromtagú sorsoló bizottság előtt, a
véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsoló program segítségével a Lebonyolító
székhelyén. A sorsolások nem nyilvánosak.
A heti nyeremények esetén a nyertes Játékos e-mailes értesítést kap a nyertesség ellenőrzését
követő 72 órán belül. Amennyiben a heti nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban
meghatározott bármely okból érvénytelen, a Játékos a Játékból a Pályázatával összefüggő
okból kizárásra kerül, Szervező a kizárt pályázatot követően elsőként kisorsolt Játékost
választja nyertesnek (a továbbiakban: „Tartaléknyertes”).
Heti Nyereményenként öt (5) Tartaléknyertes kerül megállapításra. Amennyiben az adott heti
nyeremény Tartaléknyerteseinek nem lehetséges az adott heti nyeremény kiadása, a
nyereményt a Szervező másnak nem ajánlja fel, az adott nyeremény tehát nem kerül
kiosztásra.
A heti nyertes Játékos részére a 7.1. pontban meghatározottak szerint, 1 (egy) darab Samsung
Galaxy Tab S6 Lite 10,4” 64GB Wifi+LTE szürke Tablet (SM-P615) tabletet, valamint egy 10.000
Ft értékű streaming voucher (Netflix előfizetés) kerül kézbesítésre futárszolgálattal.
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Szállítási cím megadásához, adatmegerősítésre kizárólag a nyertes tájékoztató e-mailben
megküldött linken van lehetőség irányítószám, település, utca, házszám, emelet/ajtó,
telefonszám megadásával.
Amennyiben a kisorsolt nyertes Játékos beküldött adatainak ellenőrzése során
bebizonyosodik, hogy azok nem felelnek meg a játékszabályzatban foglalt feltételeknek, illetve
a nyertes a Szervezővel az értesítését követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül
nem veszi fel a kapcsolatot, nem erősíti meg adatait, vagy nem elérhető, úgy a nyertes Játékos
kizárásra kerül a Nyereményjátékból és helyette a nyeremény a Tartaléknyertesnek kerül
átadásra.
Nyereményhetek és a hozzájuk tartozó sorsolások időpontjai:
1. Sorsolás a 2022. július 4. és július 10. közötti játékhéten benyújtott Pályázatok közül
2022. július 13-án 15:00 órakor történik
2. Sorsolás a 2021. július 11. és június 17. közötti játékhéten benyújtott Pályázatok közül
2022. július 20-án 15:00 órakor történik
3. Sorsolás a 2022. július 18. és július 24. közötti játékhéten benyújtott Pályázatok közül
2022. július 27-én 15:00 órakor történik
4. Sorsolás a 2022. július 25. és július 30. közötti játékhéten benyújtott Pályázatok közül
2022. augusztus 3-án 15:00 órakor történik
5. Sorsolás a 2022. augusztus 1. és augusztus 7. közötti játékhéten benyújtott Pályázatok
közül 2022. augusztus 10-én 15:00 órakor történik
6. Sorsolás a 2022. augusztus 8. és augusztus 14. közötti játékhéten benyújtott
Pályázatok közül 2022. augusztus 17-én 15:00 órakor történik
7. Sorsolás a 2022. augusztus 15. és augusztus 21. közötti játékhéten benyújtott
Pályázatok közül 2022. augusztus 23-án 15:00 órakor történik.
6.4.

FŐNYEREMÉNY SORSOLÁSA

A Szervező megbízásából Lebonyolító a Nyereményjáték lezárását követően összesen 1
(egy) db főnyereményt sorsol ki háromtagú sorsoló bizottság előtt, a véletlenszerűség elvének
eleget tevő elektronikus sorsoló program segítségével, közjegyző jelenlétében 2022.
augusztus 25-én 11:00 órakor a Lebonyolító székhelyén vagy a Közjegyző iroda helyiségében.
A sorsolás nem nyilvános.
A Szervező fenntartja a mindenkori sorsolás előre meghirdetett időpontjának és/vagy
helyszínének megváltoztatási jogát. Az időpontváltozást a Szervező a Honlapon (a
Játékszabályzat módosításával) teszi közzé.
A BMW CE 04 elektromos nagyrobogó főnyeremény sorsolásában a Nyereményjáték során
minden Játékos annyi Pályázattal vehet részt, ahánnyal teljesíti a Nyereményjáték feltételeit.
A Szervező a fődíj sorsoláson 5 (öt) db fődíj Tartaléknyertest sorsol ki.
Sorsolás menete: A Nyereményjátékban minden Játékos érvényes Pályázataival vesz részt.
A sorsoló program a véletlenszerűség elvének megfelelően egy gombnyomásra választja ki a
főnyertest, valamint a tartalék nyerteseket.
A sorsolás minden, a Nyereményjáték teljes ideje alatt érvényesen rögzített és a sorsolás
időpontjában nem törölt, a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő
Pályázat között történik.
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A főnyeremény Tartaléknyertesei a kisorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a
főnyereményre, amennyiben a főnyeremény nyertese vagy az előttük álló főnyeremény
Tartaléknyertes bármely okból nem teljesíti a jelen Játékszabályzatban foglaltakat; vagy a
nyereményt nem veszi át vagy visszautasítja; vagy kizárásra kerül. A Tartaléknyertesekre
egyebekben a nyertesekre vonatkozó rendelkezések irányadók.
A Szervező a Nyeremény átadásáig zárhatja ki a Nyereményjátékból azt a Játékost, aki nem
felel meg a Játékszabályban rögzített valamely feltételnek.

6.5.

EXTRA NYEREMÉNYEK SORSOLÁSA

A Szervező megbízásából Lebonyolító a Nyereményjáték lezárását követően összesen 3
(három) db extra nyereményt (1 Zen Garden Resort ajándékutalványt, további 1-1
Samsonite S'CURE ECO bőrönd) sorsol ki háromtagú sorsoló bizottság előtt, a
véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsoló program segítségével, 2022.
augusztus 24-én 15:00 órakor a Lebonyolító székhelyén vagy a Közjegyző iroda helyiségében.
A sorsolás nem nyilvános.
A Szervező fenntartja a mindenkori sorsolás előre meghirdetett időpontjának és/vagy
helyszínének megváltoztatási jogát. Az időpontváltozást a Szervező a Honlapon (a
Játékszabályzat módosításával) teszi közzé.
Az extra nyeremények sorsolásában a Nyereményjáték során azon Játékosok vehetnek részt,
akik a Nyereményjáték ideje alatt legalább 4 alkalommal, egyenként (feltöltésenként) 1500
Ft értékben pályáztak. A Nyereményjáték során minden Játékos 4 Pályázatonként kerül bele
a sorsolásba, annyiszor, ahánnyal teljesíti a Nyereményjáték feltételeit. (Pl. 12 db érvényes
Pályázat esetén 3 alkalommal kerül bele a sorsolásba, 7 db érvényes Pályázat esetén pedig
2 alkalommal.)
A Szervező az extra nyeremény sorsoláson 5 (öt) db fődíj Tartaléknyertest sorsol ki.
Sorsolás menete: A Nyereményjátékban minden Játékos érvényes Pályázataival vesz részt.
A sorsoló program a véletlenszerűség elvének megfelelően egy gombnyomásra választja ki a
nyerteseket, valamint a tartalék nyerteseket.
A sorsolás minden, a Nyereményjáték teljes ideje alatt érvényesen rögzített és a sorsolás
időpontjában nem törölt, a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő
Pályázat között történik.
Az extra nyeremények Tartaléknyertesei a kisorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a
főnyereményre, amennyiben az extra nyeremények nyertesei vagy az előttük álló extra
nyeremény Tartaléknyertesei bármely okból nem teljesítik a jelen Játékszabályzatban
foglaltakat; vagy a nyereményt nem veszik át vagy visszautasítják; vagy kizárásra kerülnek. A
Tartaléknyertesekre egyebekben a nyertesekre vonatkozó rendelkezések irányadók.
A Szervező a Nyeremény átadásáig zárhatja ki a Nyereményjátékból azt a Játékost, aki nem
felel meg a Játékszabályban rögzített valamely feltételnek.
Egy Játékos a heti- és főnyereményekből, valamint az extra nyereményekből csak egyet
nyerhet a Nyereményjáték során. Vagyis a Nyereményjáték teljes időtartama alatt minden
Játékos kizárólag összesen egy darab heti, 1 darab főnyereményre, valamint legalább 4
darab érvényes feltöltéssel rendelkezve 1 darab extra nyereményre lehet jogosult,
függetlenül a Pályázatok számától.
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7. NYEREMÉNYEK, KEDVEZMÉNY KUPON, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK
ÁTADÁSA
7.1.

NYEREMÉNYEK

A Nyereményjátékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra:
HETI NYEREMÉNY
A Nyereményeket biztosító Partnerek – a Samsung Electronics Magyar Zrt., a Netflix Inc., a
BMW Hungary Kft., a SAMSONITE HUNGARIA Kft., a Zen Garden Resort – nem résztvevői
vagy támogatói a jelen promóciónak.
A Nyereményjáték teljes ideje alatt hetente 1 Játékos, a Nyereményjáték teljes időtartama
alatt összesen 7 Játékos egyenként 1 db Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10,4” 64GB Wifi+LTE
szürke Tablet (SM-P615) tabletet, valamint egy 10.000 Ft értékű streaming vouchert (Netflix
előfizetés) kap.
A Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10,4” 64GB Wifi+LTE szürke Tablet (SM-P615) tablethez
tartozó 10.000 forint értékű Streaming ajándékkártya nyeremény kizárólag Netflix
szolgáltatásra váltható be.
Az ajándékkártya használható egy meglévő fióknál, vagy újat is lehet regisztrálni vele.
Hogyan lehet igénybe venni?
1. Keresse fel a www.netflix.com/kod oldalt!
2. Adja meg a kódot és már jóvá is írta az ajándékkártya értékét a fiókjában.
A Netflix Inc. nem résztvevője vagy támogatója a jelen promóciónak. A streaming
ajándékkártyákhoz tartozó egyedi kódot elektronikusan juttatjuk el a Nyerteseknek. Minden
Nyertesnek kizárólag egy (1) darab kódot biztosítunk.
A nyeremények szállítási költségét (futárszolgálat díja) a Szervező viseli, azonban minden
egyéb felmerülő költség a nyertes Játékost terheli.
FŐNYEREMÉNY
A Nyereményjáték végén 1 db (azaz egy darab) BMW CE 04 elektromos nagyrobogó kerül
kisorsolásra.
A nyereményekhez tartozó, a nagyrobogó üzembehelyezésének díjait (vagyonszerzési illeték,
rendszám, törzskönyv, forgalmi engedély) a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő adó, díj
és illeték, illetve minden kapcsolódó költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére
történő utazás költségei, kötelező biztosítás) a nyertes Játékost terhelik.
A nyertes Játékosokat SZJA és egyéb adó és járulékfizetési kötelezettség nem terheli, az
azokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő adófizetési kötelezettséget a Szervező vállalja.
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A főnyeremény átadására legkésőbb 2022. november 30-ig kerülhet sor. Amennyiben a
főnyeremény Szervezőkön kívül álló okból nem tud időben Magyarországra érkezni és így a
nyertes részére átadásra kerülni, úgy Szervező haladéktalanul tájékoztatja a nyertest és
egyeztetnek a nyereményről és az átadására vonatkozó részletekről.
EXTRA NYEREMÉNYEK
A Nyereményjáték végén, összesen 3 db (azaz három darab) extra nyeremény, vagyis
nyertesenként 1 db nyeremény került kisorsolásra.
1 nyertes 1 Zen Garden Resort ajándékutalványt, további 1-1 nyertes pedig egy Samsonite
S'CURE ECO bőröndöt kap.
A Zen Garden Resort ajándékcsomag 2 főre tartalmazza a reggelit és vacsorát,
szaunahasználatot és a szállást egy A alakú házban elszállásolva. További információ az
ajándékutalványról a https://www.zengardenresort.hu/ weboldalon található.

A Samsonite nyeremény leírása a Játékszabály 3. sz. mellékletében található.
A nyeremények szállítási költségét (futárszolgálat díja) a Szervező viseli, azonban minden
egyéb felmerülő költség a nyertes Játékost terheli.

7.2.

NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE

A Játékos a sorsolást követően e-mailes értesítést kap a nyertesség tényéről.
A nyertes-kiértesítés tartalmaz egy Adatmegerősítési linket, amelyen Nyertes Játékosnak meg
kell adnia adatait, hogy a nyereménye kiszállítható legyen.
A nyertes Játékos a nyertes értesítést követő 5 nap múlva adatmegerősítő emlékeztetőt kap,
majd az első értesítést (nyertes értesítést) követő tizenöt (15) naptári napon belül köteles az
adatait megerősíteni a nyereményértesítőben megküldött módon és megadni szállítási címét,
ellenkező esetben elesik a nyereményétől.
Adatmegerősítésre kizárólag az e-mailben megküldött adatmegerősítési linken van lehetőség,
irányítószám, település, utca, házszám, emelet/ajtó és telefonszám megadásával.
Amennyiben Játékos adatait nem biztosítja, úgy „nem elérhető”-nek minősül és elveszti a
jogosultságát az adott nyereményre, továbbá a sorban következő tartaléknyertes minősül
nyertes Játékosnak, amennyiben megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek.

7.3. NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI
A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel, illetve a Lebonyolítóval a nyeremény
átvétele érdekében.
Amennyiben a MOL Plugee fiókhoz egy tulajdonos és több hozzárendelt tag külön e-mail
címmel is tartozik, úgy a nyeremény a fiókhoz hozzárendelt külön e-mail címen kiértesített
Játékost illeti (aki nem feltétlenül egyezik az adott fiók tulajdonosával).
Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a játékban való
részvételre, a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény
átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén a szülői
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felügyeleti jogot gyakorló szülő.) (Törvényes képviselő nyilatkozatát az 3. sz. melléklet
tartalmazza.)
A nyertes Játékos részére a heti nyereményt a Lebonyolító juttatja el saját költségén
futárszolgálattal. A futárszolgálat munkanapokon 9 és 17 óra között szállítja ki a
nyereményeket, ezért a Játékosok olyan címet adjanak meg, ahol ebben az intervallumban át
tudják venni a nyereményüket.
A főnyereményt, a BMW CE 04 elektromos nagyrobogót a Szervező személyesen adja át a
nyertes Játékosokkal előre egyeztetett időpontban és helyszínen.
A főnyeremény átvételének feltétele a személyazonosság igazolása. Amennyiben a Játékos a
nyeremény átvételekor nem tudja bemutatni személyazonosító igazolványát (vagy útlevelét),
úgy a jogosultságát a nyereményre elveszíti. Ebben az esetben a sorsolás sorrendjében soron
következő Tartaléknyertes Játékos lép a helyébe. A főnyeremény meghatalmazott útján is
átvehető. Meghatalmazott lehet minden cselekvőképes természetes személy, aki képviseleti
és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által
aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja, valamint a jelen Játékszabályzatban foglaltakat
írásban elfogadja. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek neve,
anyja neve, lakcíme, két tanú neve, lakcíme és aláírása.
A főnyeremény átadása nyilvános, melyet Szervező kommunikálhat. Amennyiben a nyertes
Játékost vagy bármelyik Tartaléknyertes Játékost a regisztráció során megadott elérhetőségei
egyikén sem lehet igazoltan elérni a sorsolást követő 15 (tizenöt) napon belül, vagy a
főnyeremény átvételét írásban visszautasítja, úgy Pályázata érvénytelennek minősül és
helyébe – a kisorsolás sorrendje szerinti – Tartaléknyertes Játékos lép.
Amennyiben az adott Nyeremény tartaléknyertesei közül egy Tartaléknyertesnek sem
lehetséges az adott nyeremény kiadása, a Nyereményt a Szervező másnak nem ajánlja fel, az
adott Nyeremény a Szervezőnek visszaszállításra kerülnek, illetve a Szervezőnél maradnak.

8. JOGFENNTARTÁS
A Szervező fenntartja a jogot, hogy az 1. sz. mellékletben felsorolt e-töltőállomások körét a
Nyereményjáték folyamán bármikor szűkítse vagy bővítse, valamint a jelen Játékszabályzatot
a Nyereményjáték folyamán, - a változást megelőző legalább 24 órával korábban történő
előzetes tájékoztatást követően megváltoztassa.
A Nyereményjáték a 3. pontban meghatározott időtartam lejárta előtt bármikor befejezhető
vis maior (így különösen háború, földrengés, katasztrófa, járvány, sztrájk vagy hasonló váratlan
esemény) bekövetkezésekor, ideértve azt az esetet, amikor a Szervező rajta kívülálló okok
miatt képtelenek gondoskodni a Nyereményjáték megfelelő lebonyolításáról.
A Szervező a Nyereményjáték igénybevételéből vagy a Játékszabályzat módosításából, a
Nyereményjáték felfüggesztéséből, megtiltásából, szüneteltetéséből vagy megszüntetéséből
eredően felelősség nem terheli, a Szervező kizár minden, a fentiekből eredő közvetlen vagy
közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást, amelyet a Játékos a
Nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten tudomásul vesz.
Amennyiben a Nyereményjáték során olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel,
amely a Nyereményjáték jogszerű lebonyolítását lehetetlenné teszi vagy veszélyezteti, a
Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltesse vagy megszüntesse.
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A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben tisztességtelen részvételt vagy visszaélést
tapasztal a Nyereményjáték során, úgy a visszaélést elkövető Játékost kizárja a
Nyereményjátékból.

9. INFORMÁCIÓ A NYEREMÉNYJÁTÉKRÓL
A Játékszabályzat nyomtatott formában megtalálható a Nyereményjátékban résztvevő MOL
töltőállomásokon, továbbá elektronikusan a https://www.jatek.molplugee.hu/weboldalon.
A Nyereményjátékkal kapcsolatos kérdések esetén keresse a Nyereményjáték
ügyfélszolgálatát a Nyereményjáték teljes időtartama alatt a molplugee@moljatek.hu e-mail
címen, adatvédelmi kérdések, például érintetti jogok gyakorlása esetén a dpo@mol.hu email
címen.

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK
A Szervező, illetve annak bármely leányvállalata, tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és
alkalmazottai a Nyeremények hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a
felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes Játékos
ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/
forgalmazójával szemben érvényesítheti.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményeket megváltoztassa és azokat ugyanolyan vagy
nagyobb értékű bármely más nyereménnyel helyettesítse. Erről Szervező a jelen
Játékszabályzat megváltoztatásával nyújt tájékoztatást.
A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb
nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt oszt ki, amennyi a jelen Játékszabályzatban
szerepel.
A hirdetési anyagok megjelenési, illetve nyomtatási hibáiért a Szervező, illetve a Lebonyolító
és azok leányvállalatai, valamint a Nyereményjátékban résztvevő partnerek, és ezek vezető
tisztviselői és alkalmazottai kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar
jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
Szervező a Nyereményjáték nyertes Játékosainak nevét a Játékszabályzat és a vonatkozó
Adatvédelmi Tájékoztató szerint, a sorsolást követő 10 munkanapon belül nyilvánosságra
hozhatja a Honlapon. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos neve (a vezetéknév,
valamint a keresztnév) jelenik meg.
Amennyiben a Játékos külön kifejezett hozzájáruló nyilatkozatban hozzájárul, hogy a Szervező
a nyereményeket nyilvános program keretében is átadhatja, továbbá publikálhatja vagy
ismertethetik a nyertes Játékos nevén felül adott esetben fotóját, illetve a vele a
nyereménnyel kapcsolatban készített média interjú tartalmát. A hang-, illetve videofelvételek
és fényképek közzététele a Játékos hozzájárulása esetén az alábbi felületeken valósulhat meg:
az Adatkezelő honlapján, közösségi média felületein, nyomtatott és elektronikus
reklámanyagaiban, belső intranetén.
A Nyeremények másra át nem ruházhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók,
készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók.
A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárják a felelősségüket minden, a Honlapot, illetve az azt
működtető szervert ért külső támadások, és/vagy meghibásodás estére. Tehát amennyiben a
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Honlap, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás és/vagy meghibásodás folytán
a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes
státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű
felelősséget nem vállal.
Szervező, illetve Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Honlap, applikáció, elektromos
töltőállomás rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem
vagy korlátozottan használhat, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges
intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve lehetőség szerint
megszüntessék.
A honlap, applikáció, elektromos töltőállomás meghibásodása (technikai, biztonsági probléma
merül fel, pl. offline töltő) esetén a töltések nem kerülnek be a nyeremények sorsolásába.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal
kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól, illetve
felfüggeszthesse vagy kizárja a Játékost és a Nyereményének átadását leállítsa. A jelen
pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok
kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Nyereményjátékkal összefüggésben a
Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.
Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Nyereményjátékban való
részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága
alá tartoznak. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor
megváltoztathassák a résztvevők megfelelő tájékoztatása mellett.
1. sz. melléklet: A Nyereményjátékban részt vevő MOL PLUGEE elektromos töltőhálózat
listája
2. sz. melléklet: A Nyereményjátékokból kizárt MOL Leányvállalatok listája
3. sz. melléklet: Nyeremények részletes leírása
4. sz. melléklet: Törvényes képviselő nyilatkozata
Budapest, 2022. július 4.
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET
NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ MOL PLUGEE ELEKTROMOS TÖLTŐHÁLÓZAT
LISTÁJA
BP Nagyszőlős u.
BP Hunyadi János út
BP Mészáros u.
BP Golgota tér
BP Kerepesi út
BP Könyves Kálmán krt.
BP Istenhegyi út
BP Istenhegyi út
BP Váci út (belső)
BP Vágány u.
BP Árpád Fejedelem útja
Budaörs Rubik Ernő u
Budaörs Garibaldi utca
BP Szentendrei út
Budapest Hűvösvölgyi út
Diósd Tétényi út
BP Váci út (külső)
Törökbálint M0 6 km
Budapest Fóti út
Budapest Szentendrei út
Budapest Ócsai út
Budaörs Keleti utca
Szigetszentmiklós Petőfi Sándor
utca

Nagyszőlős u. 47.,
Budapest, 1113, Hungary
Hunyadi János út 2.,
Budapest, 1116, Hungary
Mészáros utca 19.,
Budapest, 1016, Hungary
Golgota tér 1.,
Budapest, 1089, Hungary
Kerepesi út 5-7.,
Budapest, 1087, Hungary
Könyves Kálmán körút 27.,
Budapest, 1101, Hungary
Istenhegyi út 55.,
Budapest, 1125, Hungary
Istenhegyi út 55.,
Budapest, 1125, Hungary
Váci út 19.,
Budapest, 1134, Hungary
Vágány utca 21.,
Budapest, 1146, Hungary
Árpád Fejedelem út 103.,
Budapest, 1031, Hungary
Rubik Ernő u. 3.,
Budaörs, 2040, Hungary
Garibaldi utca 2.,
Budaörs, 2040, Hungary
Szentendrei út 100.,
Budapest, 1033, Hungary
Hűvösvölgyi út 136.,
Budapest, 1021, Hungary
Tétényi út, 2,
Diósd, 2049, Hungary
Váci út 84-90.,
Budapest, 1044, Hungary
M0 6 km,
Törökbálint, 2040, Hungary
Fóti út 130.,
Budapest, 1046, Hungary
Szentendrei út 255.,
Budapest, 1039, Hungary
Ócsai út 22.,
Budapest, 1239, Hungary
Keleti utca,
Budaörs, 2040, Hungary
Petőfi Sándor utca 139.,
Szigetszentmiklós, 2310, Hungary
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Vecsés Fő út
Érd Ercsi út
Páty M1 22 km I
Páty M1 22 km I
Páty M1 22 km II
Fót Keleti Márton út
Vecsés M0 II
Vecsés M0 I
Pécel Köztársaság tér
Gödöllő Állomás út
Vác Balassagyarmati út
Velence M7 I
Velence M7 II
Esztergom - Bottyán János u.
Esztergom - Aradi vértanúk tere
Esztergom - Márta Panzió
Kerekharaszt M3 I
Kerekharaszt M3 II
Rétság Rákóczi út
Tatabánya Győri út
Székesfehérvár Seregélyesi út
Balassagyarmat - Óváros tér
Füle M7 I
Füle M7 II
Kecskemét Izsáki út 12a
Kecskemét M5 jobb
Kecskemét M5 bal
Balatonakarattya 71. sz. főút

Fő út 250.,
Vecsés, 2220, Hungary
Ercsi út,
Érd, 2030, Hungary
M1 22 km I,
Páty, 2071, Hungary
M1 22 km I,
Páty, 2071, Hungary
M1 22 km II,
Páty, 2071, Hungary
Keleti Márton út,
Fót, 2151, Hungary
M0 II,
Vecsés, 2220, Hungary
M0 I,
Vecsés, 2220, Hungary
Köztársaság tér,
Pécel, 2119, Hungary
Állomás út,
Gödöllő, 2100, Hungary
Balassagyarmati út 1.,
Vác, 2600, Hungary
M7 I. N,
Velence, 2481, Hungary
M7 II. S,
Velence, 2481, Hungary
Bottyán János utca 1-5., 1-5,
Esztergom, 2510, Hungary
Aradi vértanúk tere 1., 1,
Esztergom, 2510, Hungary
Márta Panzió 1., 1,
Esztergom, 2510, Hungary
M3 I,
Kerekharaszt, 3009, Hungary
M3 II,
Kerekharaszt, 3009, Hungary
Rákóczi út 61.,
Rétság, 2651, Hungary
Győri út 45.,
Tatabánya, 2800, Hungary
Seregélyesi út,
Székesfehérvár, 8000, Hungary
Óváros tér,
Balassagyarmat, 2660, Hungary
M7 I,
Füle, 8157, Hungary
M7 II,
Füle, 8157, Hungary
Izsáki út 12/a,
Kecskemét, 6000, Hungary
M5 jobb,
Kecskemét, 6000, Hungary
M5 bal,
Kecskemét, 6000, Hungary
71 sz. főút,
Balatonakarattya, 8172, Hungary
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Siófok Wesselényi utca
Kál M3 I
Kál M3 II
Győr Tatai út
Győrújbarát M1 119 km
Zamárdi Endrédi út
Balatonlelle M7 I
Balatonlelle M7 I
Balatonlelle M7 II
Balatonlelle M7 II
Szatymaz M5 151,5 km jobb
Szatymaz M5 151,5 km bal
Mosonmagyaróvár M1-M15. I

Wesselényi utca 106.,
Siófok, 8600, Hungary
M3 I,
Kál, 3350, Hungary
M3 II,
Kál, 3350, Hungary
Tatai út,
Győr, 9028, Hungary
M1 119 km,
Győrújbarát, 9081, Hungary
Endrédi út 36.,
Zamárdi, 8621, Hungary
M7 I,
Balatonlelle, 8638, Hungary
M7 I,
Balatonlelle, 8638, Hungary
M7 II,
Balatonlelle, 8638, Hungary
M7 II,
Balatonlelle, 8638, Hungary
M5 151,5 km jobb,
Szatymaz, 6763, Hungary
M5 151,5 km bal,
Szatymaz, 6763, Hungary
M1-M15. I,
Mosonmagyaróvár, 9200, Hungary

Mosonmagyaróvár M1-M15. I

M1-M15. I,
Mosonmagyaróvár, 9200, Hungary

Mosonmagyaróvár M1-M15. II

M1-M15. II,
Mosonmagyaróvár, 9200, Hungary

Mosonmagyaróvár M1-M15. II

M1-M15. II,
Mosonmagyaróvár, 9200, Hungary

Balatonkeresztúr sz. főút

7 sz. főút,
Balatonkeresztúr, 8648, Hungary
Csongrádi sugárút,
Szeged, 6724, Hungary
M3 I,
Görbeháza, 4075, Hungary
M3 II,
Görbeháza, 4075, Hungary
M7 I,
Zalakomár, 8752, Hungary
M7 II,
Zalakomár, 8752, Hungary
M43,
Magyarcsanád, 6931, Hungary
Garay út 17.,
Nagykanizsa, 8800, Hungary
Segner tér,
Debrecen, 4025, Hungary
Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 34.,
Letenye, 8868, Hungary

Szeged Csongrádi sugárút
Görbeháza M3 I
Görbeháza M3 II
Zalakomár M7 I
Zalakomár M7 II
Magyarcsanád M43
Nagykanizsa Garay út
Debrecen Segner tér
Letenye Bajcsy-Zsilinszky Endre u
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Kisvárda - Városmajor utca
Kisvárda - Szent László utca
Vásárosnamény Nyíregyházi út

Városmajor utca,
Kisvárda, 4600, Hungary
Szent László utca 7-11.,
Kisvárda, 4600, Hungary
Nyíregyházi út 1.,
Vásárosnamény, 4800, Hungary

16

2. SZÁMÚ MELLÉKLET
A NYEREMÉNYJÁTÉKOKBÓL KIZÁRT MOL LEÁNYVÁLLALATOK LISTÁJA
Nyereményjátékainkban nem vehetnek részt az alábbi leányvállatok, ezek tulajdonosai, vezető
tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és
mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott hozzátartozói.
ALFAGAS Kőolaj, Gáz és Vegyianyag Export-Import Korlátolt Felelősségű Társaság
Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság
CEGE Geotermikus Koncessziós Korlátolt Felelősségű Társaság
CEGE Közép-európai Geotermikus Energia Termelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Csanád Szénhidrogén Koncessziós Korlátolt Felelősségű Társaság
Dunai Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EMSZ Első Magyar Szénhidrogén Koncessziós Korlátolt Felelősségű Társaság
ENEOS MOL Synthetic Rubber Zártkörűen Működő Részvénytársaság
FER Tűzoltóság és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
FGSZ Kereskedési Platform Korlátolt Felelősségű Társaság
FONTE VIVA Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Fresh Corner Restaurants Holding Korlátolt Felelősségű Társaság
Fresh Corner Restaurants Kft.
Geofizikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
INTER TAN-KER CITY Korlátolt Felelősségű Társaság
INTER TAN-KER Tanácsadó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Inter Traction Electrics Korlátolt Felelősségű Társaság
Interboat Vízi Jármű Kölcsönző Korlátolt Felelősségű Társaság
INTER-TRAFFIC MANAGEMENT Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
ISO-SZER Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
ITK Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
KMSZ Kelet-Magyarországi Szénhidrogén Koncessziós Korlátolt Felelősségű Társaság
KVV Tartály és Csővezeték Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Leodium Investment Korlátolt Felelősségű Társaság
MA-Coding Korlátolt Felelősségű Társaság
Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés
Mélyfúrási Információ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
MOL Aréna Korlátolt Felelősségű Társaság
MOL Bázakerettye Szénhidrogén Koncessziós Korlátolt Felelősségű Társaság
MOL Biztonsági Szolgáltatások Kft.
MOL Bucsa Szénhidrogén Koncessziós Korlátolt Felelősségű Társaság
MOL C. F. Korlátolt Felelősségű Társaság
MOL Commodity Trading Korlátolt Felelősségű Társaság
MOL CVC Investment Korlátolt Felelősségű Társaság
MOL Dráva Szénhidrogén Koncessziós Korlátolt Felelősségű Társaság
MOL E-mobilitás Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
MOL Fleet Holding Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
MOL Fleet Solution Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
MOL GBS Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
MOL Group Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság
MOL Industrial Services Investment Korlátolt Felelősségű Társaság
MOL Ingatlan Holding Korlátolt Felelősségű Társaság
MOL Ingatlankezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
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MOL Investment Korlátolt Felelősségű Társaság
MOL IT & Digital GBS Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
MOL IT Holding Korlátolt Felelősségű Társaság
MOL Jászárokszállás Szénhidrogén Koncessziós Korlátolt Felelősségű Társaság
MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság
MOL Körforgásos Gazdálkodás Kft.
MOL Kunststoff Korlátolt Felelősségű Társaság
MOL Limitless Mobility Holding Korlátolt Felelősségű Társaság
MOL Limitless Mobility Korlátolt Felelősségű Társaság
MOL Magyarország Társasági Szolgáltatások Korlátolt Felelősségű Társaság
MOL Mezőtúr Szénhidrogén Koncessziós Korlátolt Felelősségű Társaság
MOL Nyírség-Dél Szénhidrogén Koncessziós Korlátolt Felelősségű Társaság
MOL Nyírség-Észak Szénhidrogén Koncessziós Korlátolt Felelősségű Társaság
MOL Okány-Nyugat Szénhidrogén Koncessziós Korlátolt Felelősségű Társaság
MOL Őrség Szénhidrogén Koncessziós Korlátolt Felelősségű Társaság
MOL Petrolkémia Zártkörűen Működő Részvénytársaság
MOL Racing Korlátolt Felelősségű Társaság
MOL REMA Holding Kft.
MOL Retail Holding Korlátolt Felelősségű Társaság
MOL Solar Energy Holding Korlátolt Felelősségű Társaság
MOL Solar Operator Korlátolt Felelősségű Társaság
MOL Somogybükkösd Szénhidrogén Koncessziós Korlátolt Felelősségű Társaság
MOL Somogyvámos Szénhidrogén Koncessziós Korlátolt Felelősségű Társaság
MOL Sustainable Future Holding Korlátolt Felelősségű Társaság
MOL SZMDK Szénhidrogén Koncessziós Korlátolt Felelősségű Társaság
MOL Transportation Services Korlátolt Felelősségű Társaság
MOL Vagyonkezelő Korlátolt felelősségű Társaság
MOL Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság
MOL Zala-Nyugat Szénhidrogén Koncessziós Korlátolt Felelősségű Társaság
MOL-Aspect DNY-Magyarországi Közös Szénhidrogén Kutató és Termelő Korlátolt Felelősségű
Társaság
MOL-LUB Kenőanyag Gyártó Forgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
MOL-PE Circular Economy Science Park Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
MOLTRADE-Mineralimpex Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
MOLTRANS Tankautós Fuvarozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Multipont Program Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Neptunus Investment Korlátolt Felelősségű Társaság
OLAJTERV Tervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság
OT Industries Eszközhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság
OT Industries Fővállalkozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
OT Industries-DKG Gépgyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
OTP Bank Nyrt.
OVERDOSE Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt"
Pandant Távfelügyeleti és Mérő-ellenőrző Szolgáltató Kft.
PETROLSZOLG Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Recrea Asset Management Zrt.
ReMat Hulladékhasznosító Zrt.
ROSSI BIOFUEL Bioüzemanyag Gyártó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
ROTARY Fúrási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Tápió Szénhidrogén Koncessziós Korlátolt Felelősségű Társaság
Terméktároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
TVK Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft.
TVK-ERŐMŰ Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
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3.
SZÁMÚ MELLÉKLET
NYEREMÉNYEK LEÍRÁSA
Az Apple Inc., a Google Ireland Limited, a Samsung Electronics Magyar Zrt., a Netflix Inc., a BMW
Hungary Kft., a SAMSONITE HUNGARIA Kft., a Zen Garden Resort nem résztvevői vagy támogatói a
jelen promóciónak.
FŐNYEREMÉNY LEÍRÁSA:
BMW CE 04 elektromos nagyrobogó
A CE 04 a városi mobilitás új korát hozza el, páratlan dizájnnal ötvözve. Kibocsátásmentes,
elektromos és összekapcsolt, ideális társ a nagyvárosban zajló mindennapi mobilitáshoz –
folyamatosan #ÉletreCsatlakozva. Akár dolgozni mész, akár barátokat látogatsz, vagy a szomszédos
kávézóba ugrasz le, a CE 04 rugalmasságot és spontaneitást hoz életedbe. Ez többek között 130
kilométeres hatótávolságának köszönhető. Különleges dizájnja szakít a hagyományokkal, ezzel együtt
mutatja a jövőbe vezető utat. Az elektromos hajtás hosszú, alacsony körvonalat formáz. Nyugodt
felületek és éles szélek találkozása. A CE 04 teljesen újrafogalmazza az esztétikát és funkcionalitást.
Rendelkezik például egy oldalsó kihajtható tárolórekesszel a sisak számára, a lebegő ülésre pedig
hátulról is kényelmesen fel lehet mászni. A jármű padlójába rejtett lapos akkumulátor előnyös
súlypontot, a 31 kW-os elektromos motorral együtt pedig dinamikus vezetési élményt eredményez.
Úti célod gyors és kényelmes eléréséhez az okostelefon navigációs térképét a BMW Motorrad
Connected alkalmazás segítségével közvetlenül megjelenítheted a 10,25 hüvelykes kijelzőn. Navigálj
céltudatosan, miközben kedvenc lejátszási listád szól a háttérben – a CE 04 vezetője még út közben is
folyamatosan kapcsolatban marad a világgal.
BMW motor specifikáció
Motor
• Típus: Állandó gerjesztésű, folyadékhűtéses szinkronmotor
• Névleges teljesítmény: 15 kW (20 LE)
• Maximális teljesítmény: 31 kW (42 LE), 4.900 ford./percnél
• Max. forgatónyomaték: 62 Nm 0 - 4.900 ford./percnél
• Menetteljesítmény / Fogyasztás
• Maximális sebesség: 120 km/h (elektronikusan leszabályozva)
• Gyorsulás: 2,6 mp 0-ról 50 km/h-ra
• Hatótáv a WMTC szerint: 130 km
• Elektromosenergia-fogasztás a WMTC szerint: 7,7 kWh/100 km
• Újratöltődés: Automatikus újratöltődés túlhajtáskor
Elektromos rendszer
• Hajtóakkumulátor: Tárolás a jármű alvázába integrált nagyfeszültségű technológiával,
központi léghűtés, fixen telepített akkumulátormodul, 40 lítium-ion akkumulátor cella, 8,5
kWh (6,3 kWh opcionális teljesítménycsökkentéssel)
• Akkumulátor feszültsége (névleges): 148 V
• Töltési teljesítmény: 2,3 kW integrált töltőkészülékkel
• Töltési technológia: Töltőaljzat a 2. típusú járműnél; töltőkábel országspecifikus hálózati
csatlakozóval
• Töltési időtartam az alapfelszereltség esetén: Kb. 4:20 óra 0-100%-ra és kb. 3:30 óra 0-80%-ra
* A hőmérséklettől és a töltési teljesítménytől függ.
* A hőmérséklettől és a töltési teljesítménytől függ.

•
•

Másodlagos akkumulátor: 12 V / 5 Ah, karbantartást nem igényel
Generátor: 500 W-os DC / DC átalakító a töltőbe integrálva
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HETI NYEREMÉNY LEÍRÁSA
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10,4” 64GB Wifi+LTE szürke Tablet (SM-P613)
A termék 10-4 col-os. Felbontása 2000 x 1200 pixel, valamint LED háttérvilágítással rendelkezik.
Képminősége WUXGA+ . Képernyő típusa IPS, a fényereje állítható.
A termék pontos paraméterei:
•
Képernyőátló 26.31 cm
•
Képernyő átmérő (cm / inch): 26.31 cm / 10.4 col
•
Kapacitív érintőképernyő
•
Memóriamérete 4 GB
•
Processzor: Exynos 9611 processzor
•
Processzor sebesség: 2.3 GHz & 1-7 GHz
•
Processzor magok száma: 8
•
Merevlemez: Belső tárhely, 64 GB
•
Merevlemez típusa: Belső tárhely
•
Merevlemez kapacitása: 64 GB
Csatlakozás
•
Csatlakozók: 3.5 mm Jack, USB Type-C 2-0
•
WLAN: Igen
•
Bluetooth: Igen
•
Bluetooth verzió: 5.0
•
Wi-Fi Direct: Igen
•
GPS: Igen
•
Mobil hálózati szabvány: 2G (GSM)
Kialakítás
•
Operációs rendszer: Android
•
Hangszórók: Beépített
•
Kártyaolvasó: Igen
•
Beépített mikrofon: Igen
•
Memóriakártya max. kapacitása: 1 TB
•
Memóriakártya típusa: microSD
•
Szenzorok: Gyorsulásmérő, Gyro érzékelő, Hall-érzékelő, RGB Fényérzékelő
•
Toll: Igen
•
Különleges jellemzők: S pen támogatás
•
Támogatott audióformátum: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB,
FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA
•
Támogatott videóformátumok: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM
Camera
•
Beépített webkamera: Igen
•
Veidó felbontás: 1080p@30fps
•
Előlapi kamera: Igen
•
Előlapi kamera felbontása: 5 megapixel
•
Hátsó kamera: Single Cam
•
Hátsó kamera felbontás: 8 megapixel
Áramellátás
•
Akkumulátor kapacitás: 7040 mAh
Általános jellemzők
•
Magasság: 244.5 mm
•
Méretek (Szé / Ma / Mé / Súly): 154.3 mm x 244.5 mm x 7 mm / 467 g
•
Szín: szürke
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•
•
•
•
•

Doboz tartalma: Töltő, használati útmutató
Szélesség: 154.3mm
Mélység: 7 mm
Tömeg: 467 g
Termék típusa: Tablet

10.000 Ft értékű Streaming ajándékkártya Netflix szolgáltatásra
Az ajándékkártya használható egy meglévő fióknál, vagy újat is lehet regisztrálni vele.
Hogyan lehet igénybe venni?
1. Keresse fel a www.netflix.com/kod oldalt!
2. Adja meg a kódot és már jóvá is írta az ajándékkártya értékét a fiókjában.
A Netflix Inc. nem résztvevője vagy támogatója a jelen promóciónak. A streaming ajándékkártyákhoz
tartozó egyedi kódot elektronikusan juttatjuk el a Nyerteseknek. Minden Nyertesnek kizárólag egy (1)
darab kódot biztosítunk.

21

EXTRA NYEREMÉNY
Zen Garden
A csomag 2 főre tartalmazza a reggelit és vacsorát, szaunahasználatot és a szállást egy A alakú házban
elszállásolva. További információ az ajándékutalványról a https://www.zengardenresort.hu/ weboldalon
található.

Samsonite S'CURE ECO Spinner
Az Eco black modellek minimum 85%-ban a fogyasztók által termelt csomagolásokból nyert,
újrahasznosított polypropilénből készültek. Az összes termék belső huzata 100 %-ban a fogyasztók
által használt PET palackokból készül
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Garancia: 5 év globális garancia
Model: Spinner (4 kerék)
Szín: Eco Black
Anyag: 100% Polypropylene
Méretek (magasság x szélesség x mélység): 55 x 40 x 20 cm
Size: Kabinbőrönd
Űrtartalom: 34 L
Átlagos pakolási kapacitás: Körülbelül 10 kg
Súly: 2.9 kg
SKU: 115722-L470
Európában készült
Anyag információ: Keményfedeles
Zár: Integrated 3-digit TSA combination lock
Fogantyúk: Felső és oldalsó fogantyúk
Húzófogantyú: Kétszáras
Kerekek száma: 4 kerekű
Kerekek: Dupla kerék
Kabinbőrönd
Környezetbarát
Alsó rekesz
Felső rekesz
Elválasztó a felső részben
Pántok az alsó részben
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4.

SZÁMÚ MELLÉKLET TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NYILATKOZATA A
JÁTÉKSZABÁLYZATRÓL

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NEVE:
TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ LAKCÍME:

KISKORÚ NEVE:
KISKORÚ ESETLEGESEN ELTÉRŐ LAKCÍME:

Alulírott a jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy hozzájárulok a felügyeletem alatt álló fent
nevezett kiskorú a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye:
1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.) által 2022. július 4. és 2022. augusztus 21. napja
között szervezett „TÖLTS A PLUGEE-VAL ÉS NYERJ!” elnevezésű nyereményjátékban részt vegyen, a
MOL PLUGEE szolgáltatás ÁSZF és Adatvédelem szabályzatát elfogadja, továbbá, hogy a fent nevezett
kiskorú nyertessége esetén nyereményét átvegye és az ehhez szükséges nyilatkozatokat megtegye,
iratokat bemutassa. Az ezzel kapcsolatos esetleges valamennyi felelősséget kizárólagosan vállalom.
Nyilatkozom, hogy a nyereményjáték játékszabályzatát és adatvédelmi tájékoztatóját megismertem és
azt teljes egészében mind magamra, mind a fent nevezett kiskorúra nézve kötelezőként elfogadom.
Kijelentem, hogy a kiskorúval kapcsolatosan a jelen nyilatkozat megtételére jogosult vagyok.
……………………………….., 2022. ...............................
ALÁÍRÁS (mint törvényes képviselő): ..........................................
Előttünk, mint tanúk előtt (2 fő):
NÉV:
NÉV:
LAKCÍM:

LAKCÍM:

ALÁÍRÁS:

ALÁÍRÁS:
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