
BÁRDI AUTÓ Zrt.  

„GARVISOR ÉRTÉKELJ ÉS NYERJ”  

KAPCSOLÓDÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 

 

1. A Szervező 

A nyereményjáték (”Játék”) szervezője a BÁRDI AUTÓ Zrt. (székhely: 1089 Budapest, Orczy út 44-

46..). 

(továbbiakban: ”Szervező”). 

 

2. A Játék résztvevői 
2.1. A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes, magyarországi lakóhellyel 
rendelkező természetes személy, (a továbbiakban: „Játékos”), aki a Játék 3. pontban írt időtartama 
alatt elektronikusan regisztrál a www.garvisor.com domain alatt található weboldalon (továbbiakban 
„Honlap”), ír egy valós értékelést a honlapon megtalálható autószervizek egyikéről, az adott 
autószervíz profil oldalára.  
 
A regisztrációval a Játékos hozzáférést biztosít a Szervező részére („Regisztráció”) adataik 
kezeléséhez a Játék lebonyolítása végett. A Regisztrációt a későbbiekben bejelentkezés után törölheti 
a felhasználó, ez esetben kérését az info@garvisor.com email címre szükséges elküldenie. Azonban 
ebben az esetben elveszti a felhasználó a jogosultságát a nyereményekre és a játékban való 
részvételre. 
 
A Játékban való részvétel feltétele, hogy a szerviz értékelés beküldés során a Játékos a megfelelő 
mező kipipálásával elfogadja a jelen részvételi játékszabályzatban leírt valamennyi feltételt és 
hozzájáruljon adatainak az Adatvédelmi Tájékoztatóban írtak szerinti kezeléséhez; és sikeresen 
feltöltött legalább egy valós szerviz értékelést a Honlapon található autószerviz profil oldalára. 
 
2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, 
vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, és mindezen személyek a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott 
közeli hozzátartozói. 
 
3. A Játék időtartama 
A Játék 2018. október 18. 12 óra 00 perctől 2018. december 5. 12 óra 00 percig tart („Játék 
Időtartama”). A Játékban kizárólag csak a 2018. október 18. 14 óra 00 perctől 2018. december 5. 12 
óra 00 percig tartó időszakban történt szerviz értékelést írók vesznek részt. 
  
4. A Játék menete 
A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játék időtartama alatt a Játékos 1 db valós szerviz 
értékelést ír a www.garvisor.com domain alatt található weboldalon egy autószerviz profilja alá. 
 
A Játékban kizárólag magánszemélyként lehet részt venni. 
 
A szerviz értékelés beküldéséhez regisztrálni kell a www.garvisor.com honlapon. A regisztráció során 
meg kell adni a személyes adatokat (teljes név, e-mail cím, opcionálisan telefonszám) és kipipálni az 
adott mezőt, miszerint a Játékos hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait GDPR és a 
Honlap adatkezelési tájékoztatója feltételei szerint kezelje, valamint opcionálisan hozzájárulhat 



ahhoz, hogy fenti személyes adatai kezeléséhez adatait marketing célú megkeresés céljából a 
Szervező használja és kezelje. 
 
A Játékosoknak saját maguk által regisztrált és használt e-mail címmel és saját adataikkal szükséges 
részt venni a Játékban. A Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók illetve telefonszám használat 
jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervezők mindennemű felelősségét kizárják, 
amennyiben a Játékos által megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden 
következményét a Játékos viseli kizárólagosan. 
 
A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált e-mail cím 
megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a 
Játék kezdete előtt javasoljuk, hogy kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását. A megfelelő jogosult 
hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag a Játékos felelős, a Játékkal 
kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, 
valamint a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.  
 
A regisztrációt követően a Játékosnak a Honlapon a megadott technikai instrukciók 
figyelembevételével, egy valós tapasztalatán alapuló szerviz értékelést kell írnia egy a Honlapon jelen 
lévő autószerviz profiloldalán. A szerviz értékelés beküldésénél a Játékos el kell fogadnia a jelen 
játékszabályzatot a sorsoláson való részvételhez. 
 
Amennyiben a Játékos több szerviz kapcsán rendelkezik tapasztalattal, és ezekről meg is osztja a 
véleményét a Honlapon a fent leírt módon, ezt megteheti 30 napon belül maximum 3-szor, így 
többszörös eséllyel indul a sorsolásokon. 
 
Amennyiben a Játékos nem találja a Honlapon autószervizét, részt vehet a Játékban abban az 
esetben, ha ajánlja az autószervizt a Honlap főoldalán, a Névszerinti keresőre kattintás után az 
ajánlásra navigálva, majd az ajánló ívet kitölti, a szövegébe beírja teljes nevét és e-mail címét és az 
ajánlást beküldi a honlap rendszerébe. 
 
Minden promóciós héten új játék indul a 5. pontban megjelölt heti nyereményekért. 
 
A főnyereményért való sorsoláson játék időtartama alatt játszó összes Játékos részt. 
 
5. A Játék nyereményei 
A Játékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra: 
Hetente 3 db Bárdi Autó póló, 1 db Bárdi Autó kulacs és egy a következők közül: 1 db Krups kapszulás 
kávéfőző vagy 1 db Russell Hobbs pattogatottkukorica-készítő vagy 1 db Philips vízforraló vagy 1 db 
JBL GO bluetooth-os hordozható hangszóró vagy 1 db Yato kés tokkal, 1 db Braun szakállvágót vagy 1 
db Bottari ülésfűtés. Ezeken kívül a főnyeremény egy 100.000 forint értékű ajándék utalvány, amit a 
www.szallasguru.hu oldalon lehet elkölteni. 
 
6. A nyertesek személyének meghatározása 
6.1. Egy Játékos egy érvényesen leadott szervizértékeléssel egyszerre jogosult részt venni az adott 
heti sorsoláson a heti nyereményekért, valamint a főnyereményért való sorsoláson is. 
 
6.1.1 Egy Játékos több nyereményre is jogosulttá válhat, amennyiben több szervizértékelést ad le a 
játék időtartama alatti különböző heteken. 
 
6.2. A Szervező a Honlapra feltöltött, jóváhagyott szervizértékelést leadók összessége között a 
véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével (gépi sorsolás) sorsolja ki a 
heti nyereményeket.  



 
6.2.1 A főnyeremény sorsolási bizottság által lesz véletlenszerű kiválasztással kiválasztva. 
 
Minden játékhetet követően az adott héten feltöltött érvényes Pályázatok között 3 db Bárdi Autó 
póló, 1 db Bárdi Autó kulacs és heti egy a következőkből: 1 db Krups kapszulás kávéfőző vagy 1 db 
Russell Hobbs pattogatottkukorica-készítő vagy 1 db Philips vízforraló vagy 1 db JBL GO bluetooth-os 
hordozható hangszóró vagy 1 db Yato kés tokkal, 1 db Braun szakállvágót vagy 1 db Bottari ülésfűtés. 
A főnyeremény játék időtartama alatt játszó összes Játékos között kerül kisorsolásra.  
 
Adott játékhét szerda 12 óra 00 perctől következő hét szerda 11 óra 59 percig tart.  
A sorsolások időpontjai: 
1. promóciós hét: 2018. október 18. csütörtök 12 óra  – október 24. 11 óra 59 perc 
Sorsolás időpontja: 2018. október 24., szerda 14 óra 
2. promóciós hét: 2018. október 24. 12 óra – október 31. 11 óra 59 perc 
Sorsolás időpontja: 2018. október 31., szerda 14 óra 
3. promóciós hét: 2018. október 31. 12 óra – november 7. 11 óra 59 perc 
Sorsolás időpontja: 2018. november 7., szerda 14 óra 
4. promóciós hét: 2018. november 7. 12 óra – november 14. 11 óra 59 perc 
Sorsolás időpontja: 2018. november 14., szerda, 14 óra 
5. promóciós hét: 2018. november 14. 12 óra – november 21. 11 óra 59 perc 
Sorsolás időpontja: 2018. november 21., szerda, 14 óra 
6. promóciós hét: 2018. november 21. 12 óra – november 28. 11 óra 59 perc 
Sorsolás időpontja: 2018. november 28., szerda, 14 óra 
7. promóciós hét: 2018. november 28. 12 óra – december 5. 12 óra 00 perc 
Sorsolás időpontja: 2018. december 5., szerda, 14 óra 
 
6.3. A heti nyeremények esetén amennyiben a nyertes Játékos nem felel meg a Játékszabályban 
rögzített bármely feltételnek, kizárásra kerül, helyette pedig az első Tartaléknyertesként 
meghatározott Játékos (a továbbiakban: „Tartaléknyertes”) minősül nyertes Játékosnak. 
Tartaléknyertesnek a Szervezők által tartott sorsoláskor számítógépes program segítségével sorsolt 3 
további Játékos minősül, amennyiben megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek, és akik a 
kisorsolás sorrendjében követik egymást.  
 
6.4. A tartaléknyertes akkor válik valamely nyeremény jogosultjává, ha az adott nyeremény nyertese 
a nyereményt visszautasítja, avagy, ha a nyertes részvételének érvénytelensége a sorsolást követően 
bizonyosodik be, továbbá, ha a nyertessel a megadott elérhetőségein a fenti határidőn belül nem 
lehet felvenni a kapcsolatot. Valamely kieső nyertes helyébe mindig a soron következő 
tartaléknyertes lép 
 
6.5 Az elektronikus úton történő sorsolás során egy utasítással a weboldal adatbázisában tárolt 
adatokból a Szervező véletlenszerűen kiválasztják a feltételeknek megfelelő heti Nyerteseket és a 
Tartaléknyerteseket. A Szervezők a nyeremények átadásáig kizárhatják a Játékból azt a Játékost, aki 
nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. Szervezők szintén kizárhatják a Játékból azt 
a nyertes Játékost, aki a Játékszabály 7.1. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető. 
 
7. A nyeremények átvétele, az átvétel elmulasztásának következményei 
A nyertes Játékosok a nyereményt az alábbiak szerint vehetik át: 
 
7.1. A Szervező a nyertest telefonon és e-mailben is értesíti azon a telefonszámon, illetve e-mail 
címen, melyet a nyertes a regisztráció során megadott, a sorsolást követő 5 munkanapon belül, 
továbbá a Szervező közzéteszi a nyertesek névsorát a GarVisor Facebook oldalán.  
 



7.2. A kapcsolatfelvételt és a nyertes címének egyeztetését követően a Szervező eljuttatja a 
nyereményt a nyertes postai úton. A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel a 
nyeremény átvétele érdekében. 
 
7.2.1 A főnyeremény esetében a kapcsolatfelvételt követően a Szervező eljuttatja a nyereményt a 
nyertes e-mail címére.  
 
7.3. A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, annak érdekében, hogy a nyeremény 
átadására a fenti határidőn belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a 
nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen 
körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremény átvételének 
lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, 
így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő. 
 
7.4. A Szervező fenntartja magának a jogot. Valamint Szervező fenntartja magának a jogot, hogy 
amennyiben valamely Játékos vagy más személy részéről bármilyen manipulációt, illetve a Játék 
szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek 
megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból. A kizárás miatt, a 
Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani vagy kárigényt 
érvényesíteni. 
 
8. Adózási kérdések  
8.1. A nyeremények után fizetendő adó összegét a Szervező viseli és fizeti.  
 
8.2. A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló, az adóügyi adminisztráció 
szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, illetve 
nyilatkozatot megadni. A nyeremény megszerzésének jogcímét az átvételi elismervény igazolja, külön 
dokumentum kiállítására nem kerül sor. 
 
9. Vegyes rendelkezések 
9.1. A résztvevők a részvétellel elfogadják a hivatalos játékszabályzatot. 
 
9.2. A részletes játékszabályzat valamint a Honlap Adatvédelmi tájékoztatója megtekinthető a 
Honlapon. 
 
9.3. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék lebonyolítását szolgáló 
szoftver teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló 
technológia függvénye, és ezáltal kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, 
mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint 
a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó 
mindennemű felelősségüket kizárják. 
 
10. Záró rendelkezések 
Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor megváltoztathassa külön 
értesítés és indoklás nélkül. 
 
A Szervező fenntartja valamennyi Játékos ellenőrzésének a jogát, továbbá a nyeremény átadásának 
megtagadáshoz, valamint annak visszavonására való jogot abban az esetben, ha alapos okkal 
feltételezhető az, hogy jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy bármely más olyan 
rendelkezést, amely a Játékban való részvétel feltételét képezi megszegték vagy amennyiben egy 
résztvevő tisztességtelen előnyökre tett szert a Játékban való részvétel során vagy csalárd módon járt 
el. 



 
A Játékszabályzattal és az Adatvédelmi rendelkezésekkel összefüggő esetleges jogvitákban a magyar 
anyagi és eljárásjogi jogszabályok irányadóak, és a Pp. szabályai szerinti magyar bíróságok illetékesek 
(joghatóság). 
Jelen Játékszabályzatra a magyar jog az irányadó. 
 


