JÁTÉKSZABÁLY
Magyar Autóklub Műszaki vizsga akció

A játék szervezője:
A Magyar Autóklub (1043 Budapest, Berda József u. 15.) tudásalapú
nyereményjátékot szervez (továbbiakban: Játék) a jelen Játékszabályban foglaltak
alapján.
A játékban részt vevő személy:
A játékban részt vehet minden olyan természetes és jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki 2017. október 30. és december 15.
között a jármű üzembentartója vagy tulajdonosaként a Magyar Autóklubnál végezteti
el autójának műszaki vizsgáztatását, majd a műszaki pontunkon kitölti KVÍZ
szelvényünket. Egy játékos csak egy szelvényt tölthet ki.
A játék időtartama:
A játék 2017. október 30. – 2017. december 15.
Sorsolás: 2018. január 12.
A sorsolás helyszíne: A Magyar Autóklub hivatalos helyiségei (régiós központok). A
sorsolás sorsolási bizottság előtt, zárt körben kerül megrendezésre, amely sorsolásról
jegyzőkönyv készül.
A sorsoláson valamennyi – a részvételi feltételeknek megfelelő –, a játék időtartama
alatt leadott, a feltett KVÍZ kérdésre is helyes megfejtést adó neve részt vesz.
A sorsoláson régiónként 1 db, összesen 5 db díj kerül kisorsolásra.
Nyeremények, nyertesek:
A sorsoláson 5 db 100.000 Ft értékű Autóklub szerviz utalvány kerül kihúzásra,
mely az alábbiakat tartalmazza:
1 alkalommal közlekedésbiztonsági vizsgálat
1 alkalommal műszeres fékhatás mérés
1 alkalommal műszeres lengéscsillapító mérés
1 alkalommal klíma ellenőrzés (nyomáspróbával), töltés 1000 g töltet
mennyiségig
 1 alkalommal belső utastér fertőtlenítés
 1 alkalommal műszeres futómű ellenőrzés és állítás (első-hátsó futómű)
 1 alkalommal 4 kerék átszerelése (téli-nyári kerékcsere kerék
kiegyensúlyozással)
 1 alkalommal akkumulátor műszeres ellenőrzése
 1 alkalommal motordiagnosztika műszeres ellenőrzése, hibatároló
törlése
 1 alkalommal fagyálló ellenőrzése
 bruttó 50.000 Ft értékben szerviz munkadíj





A nyeremény nem átruházható, pénzre nem váltható és más nyereményre nem
cserélhető be.
Az utalvány beváltásának határideje: 2018. május 31. Az utalvány egyes szolgáltatásai
eltérő időpontokban is igénybe vehetők.
A szolgáltatásokat a Magyar Autóklub bármely szerviz- és vizsgapontján igénybe lehet
venni, figyelemmel azok mindenkori szolgáltatási lehetőségeire.
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A sorsolás nyerteseit a Magyar Autóklub az általuk megadott elérhetőségek
valamelyikén értesíti a sorsolás időpontjától számított 10 napon belül, amely során
pontosítják a nyeremény átvételének részleteit.
A nyertesekkel a kapcsolatot a szervező munkatársai veszik fel az általuk megadott
elérhetőségen. Az átadásról dokumentáció (fénykép) készülhet. A nyertesek névsora
a Klub honlapján (www.autoklub.hu) és az Autósélet magazinban közzétételre
kerülhet.
A szervezőt terheli a nyereményekhez kapcsolódó esetleges járulék- és adófizetési
kötelezettség.
Vegyes rendelkezések:
A játékos a Játékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy nyerés esetén a neve,
továbbá képmása közzétételre kerüljön a honlapon, az Autósélet magazinban, a MAK
facebook oldalán, a műszaki pontokon és a klubirodákban, továbbá hozzájárul, hogy
a Magyar Autóklub hírlevelével közvetlenül megkeresse, amelyről a játékos, döntése
alapján bármikor leiratkozhat.
A játékhoz kapcsolódó vitákkal kapcsolatban a Magyar Autóklub a felelősségét kizárja.
A játékos a játékban való részvétellel a jelen Játékszabályban foglalt valamennyi
feltételt tudomásul veszi és elfogadja.
A Játékban nem vehetnek részt a Magyar Autóklub munkavállalói.
Budapest, 2017. október 16.
Magyar Autóklub
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