
APOLLO VREDESTEIN “KIS KARÁCSONY, NAGY AJÁNDÉK” TÉLI PROMÓCIÓ 
HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT 
 
1. A Program szervezője 
 
A „KIS KARÁCSONY, NAGY AJÁNDÉK” elnevezésű program (továbbiakban 
„Program”) szervezője az Apollo Vredestein Kft. 
(1123 Budapest, Alkotás u. 39/c., cg.: 01-09733830 Adószám: 13410612-2-43, továbbiakban 
Szervező”). 
  
A program lebonyolításában a Szervező külső segítséget nem vesz igénybe, a Programot saját 
hatáskörében bonyolítja. 
 
 
2. A Programban résztvevő személyek 
 
A Programban részt vehet minden, Magyarországon vagy Szlovákiában állandó lakhellyel 
rendelkező, 18. életévét betöltött természetes személy. 
 
A továbbiakban: Vásárlók 
 
A Programban nem vehet részt a Szervező, illetve a partnerhálózatában található, autógumi 
kiskereskedelmi forgalmazásában érintett kereskedések tulajdonosai, vezetői tisztségviselői, 
alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói, továbbá gazdasági társaságok. 
 
 
3. A Program időtartama 
 
A Program időtartama: 2019. október 15-e 08:00 órától, 2019. december 15-e 24:00-ig tart. 
(CET) 
 
 
4. A Programban résztvevő termékek 
 
A Programban a Szervező által forgalmazott Apollo és Vredestein személygépjármű, SUV, 
illetve kisteher-gépjármű gumiabroncsok vesznek részt, melyeket a Programban részt vevő 
Vásárlók a Programban részt vevő Kereskedőktől a Program időtartama alatt vásárolnak vagy 
náluk az abroncsokat szereltetik. 
 
A Programban részt vevő Kereskedők listája megtalálható a www.avclub.hu és a 
www.avclub.sk honlapon. 
 
 
5. A Program menete 
 
Azon vásárlók, akik a Program időtartama alatt a Kereskedőktől legalább 4 db egyforma 
méretű (kivéve azon gépjárművek abroncsai, ahol a gyári előírások szerint az alkalmazandó 
abroncs méretek az első és hátsó tengelyen eltérnek egymástól) és márkájú Apollo vagy 
Vredestein gumiabroncsot vásárolnak és a Szervező által megjelölt weboldal megfelelő 



helyén regisztrálnak személyes és a vásárolt abroncsok adataival, jogosultak lesznek a 
közjegyző előtti nyereménysorsoláson való részvételre.  
A regisztrálást legkésőbb 2019. december 17. éjfélig el kell végezni, és a vásárláskor kapott 
számlát vagy nyugtát a sorsolás lezárásáig, illetve a nyeremény átvételéig meg kell őrizni. 
 
A Szervező részére postai úton beküldött regisztrációk és dokumentációk nem kerülnek be a 
sorsolás folyamatába. 
 

A sorsoláson minden vásárló csak 1 azaz egy db regisztrációval vehet részt, mindegy, hogy a 
vásárló számláján vagy nyugtáján egyszer vagy  többször 4 db abroncs szerepel. 
 
 

6. A Sorsolás menete 
 
A Szervező a Játék időtartama alatt a játékszabályzati feltételeknek megfelelő Vásárlók mint 
Játékosok részéről beérkező érvényes regisztrációk közül 2019. december 19-én délelőtt 10 
órakor a Szervező székhelyén (1123 Budapest, Alkotás u. 39/c.), közjegyző jelenlétében – 
automata sorsolás alkalmazásával, a nyilvánosság kizárásával sorsolja a nyereményeket. A 
díjak esetében díjfajtánként 2-2 fő tartaléknyertes kerül kihúzásra, akikre a nyertesekkel 
szembeni követelmények változatlanul élnek. 
 
A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a Nyereményekre, amennyiben 
az előtte kihúzott Játékos valamilyen okból nem felel meg a Játékszabályzat kiírásának. 
 
A kisorsolt nyeremények átvétele csak a vásárlás igazolása esetén lehetséges. Igazolásként 
szolgálhat a nyertes birtokában levő és a nyeremény átvételkor bemutatásra kerülő számla, 
vagy nyugta. 
 
 

7. Nyeremények 
 

A www.avclub.hu és a www.avclub.sk oldalon regisztrált Játékosok között az alábbi 
nyeremények kerülnek sorsolásra illetve kiosztásra: 
 

Fődíj: 1 db 5.560.000 HUF értékű XR31 MINI Cooper 3 ajtós személygépkocsi. A fődíj a 
felmerülő illetékek, üzembe-helyezési és biztosítási költségek nélkül értendő, az üzembe-
helyezéshez felmerülő összes költség rendezését Nyertes vállalja, átvételkor helyszínen 
megfizeti. 
 
II. díjak: 5 db 150.000 HUF értékű Hotel Ózon utalvány 
 
III. díjak: 10 db 50.000 HUF értékű Decathlon vásárlási utalvány 
 
IV. díjak: 15 db 30.000 HUF értékű hivatalos Manchester United foci mez 
 
A sorsolás sorrendje a 7. pontban rögzített sorrend. 
 
 

8. A nyertesek értesítése, a nyeremények átadása 
 

Szervező a sorsolástól számított 10 munkanapon belül a www.avclub.hu és a www.avclub.sk 
honlapon közzéteszi a nyertesek listáját név és irányítószám feltüntetésével. A Szervező a 
nyerteseket telefonon is értesíti a Játékos által megadott telefonszámon, hogy az átadás-



átvételről egyeztessenek. Tartaléknyertes értesítésére csak abban az esetben kerül sor, 
amennyiben a tartaléknyertes beállítása indokolt.  
Fődíj átadása: Apollo Vredestein Kft. írásban, tértivevényes ajánlott levélben értesíti a 
nyertest arról, ha a Fődíj, a Gépjármű átadása lehetővé vált. Nyertes tudomásul veszi és 
elfogadja, hogy az átadáshoz szükséges illetékeket, adókat, biztosítási díjat átadáskor 
helyszínen kifizeti, a nyereményt kizárólag az írásos értesítésben jelölt helyszínen veheti át. 
Nyertes a Gépjárművet, amennyiben az átadás fentiek szerinti feltételei teljesültek, az 
értesítést követő 30 (harminc) napon belül jogosult, illetve köteles átvenni. Amennyiben 
Nyertesnek felróható okokból az átadás az értesítést követő 30 napon belül nem valósul meg, 
úgy a tartaléknyertes beállítására kerül sor. Az átadás időpontjától kezdődően a kárveszély 
átszáll a Nyertesre. A gépjármű matricázott Vredestein dizájnnal kerül átadásra, a szervező 
elvárása, hogy az átadott matricázott állapotot nyertes 3 évig megőrizze. Az átadásról készült 
fotók, videók nyilvánosságra hozatalához nyertes hozzájárul, ezzel kapcsolatban semmilyen 
követeléssel nem él. 
 
A nyeremény átadását követően Apollo Vredestein Kft. semmilyen közvetítést, illetve 
ügyintézést nem vállal a gépjármű üzemeltetésével, javításával kapcsolatban. A Gépjármű az 
üzemeltetés során fellépő bármely meghibásodás esetén a Jótállási Jegyben szereplő 
Szavatossági és Jótállási (Garancia) feltételek az irányadóak. Ennek megfelelően Wallis 
Motor Pest Kft. a Gépjárműre 1 (egy) éves időtartamra kilométer-korlátozás nélküli, általános 
jótállást, az ezt követő 1 (egy) éves időtartamra pedig ún. javítási jótállást biztosít. 
 
A II., III. és IV. díjak átadása személyesen a vásárlás helyszínén vagy előre egyeztetett 
helyen és időpontban átadás-átvételi elismervénnyel igazoltan történik.  
A nyertes Játékos köteles a Nyeremény átvétele során a Szervezővel együttműködni annak 
érdekében, hogy a Nyeremény átadására sor kerüljön. 
 
A nyertesek a II., III., IV. Nyeremények átvételére a nyertességről szóló értesítést valamint a 
nyertességre való jogosultság (vásárlást igazoló számla vagy blokk) ellenőrzését követően, de 
legkésőbb a nyertesek névsorának közzétételét követő 60 naptári napon belül jogosultak. 
 
Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a 
Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A 
Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. 
 
A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal. 
 
 
9. Személyes adatok védelme 
 
A Vásárlók a Programban való részvételhez a Szervező által a www.avclub.hu illetve a 
www.avclub.sk oldalon megadott regisztrációs felület hiánytalan és önkéntes kitöltésével és a 
Játékszabályzat átolvasása után, annak elfogadásával csatlakoznak. A Szervező kijelenti, hogy 
a Vásárlók által közölt személyes adatokat a törvényben előírtaknak megfelelően bizalmasan 
kezeli, kérésre törli. 
 
A Vásárlók tudomásul veszik, hogy adataik a Program ideje alatt történő töröltetésével 
kizárják magukat a Promóciós játékból. 
 
  



 
10. Vegyes rendelkezések 
 
A programról információ a kijelölt, programban résztvevő kereskedésekben, a Szervező által 
kihelyezett információs anyagokon és a www.avclub.hu illetve a www.avclub.sk oldalon 
találhatók. 
 
A Programban való részvétel csak a Játékszabályzat elfogadásával lehetséges. A Szervező 
fenntartja a jogot jelen Játékszabályzat előzetes bejelentés nélküli módosítására.  
 
 
 Kelt.: Budapest, 2019. október 1. 
  
 
Apollo Vredestein Kft. 


