
JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS 

1. A „OLAJBÁZIS” SZERVEZŐJE 

A játék szervezője a KENŐANYAG-NAGYKER Kereskedelemi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Verebély László utca 13., 

Magyarország, adószám: 12678770-2-07, cégjegyzékszám: 07 09 030005,), továbbiakban - 

Szervező. A játékot lebonyolító ügynökség (továbbiakban „Szervező megbízottja vagy 

„Lebonyolító”) a PP Global Marketing Zrt. (1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 32). 

2. A „OLAJBÁZIS” JÁTÉK IDŐTARTAMA 

A játék 2022.03.01 től 2023.01.25-ig tart. A nyereményjáték időtartama alatt havonta 1, 

összesen 10 db, plusz a fődíj sorsolás kerül megtartásra. A havi sorsolások pontos dátumát a 

Játékszabályzat 5. pontja tartalmazza. A sorsoláson a sorsolást megelőző nap éjfélig 

beérkezett összes korábbi regisztráció részt vesz. Minden sorsolás algoritmus segítségével 

történik, ez biztosítja a véletlenszerűséget, és egyidejűleg kizárja a visszaélés lehetőségét. A 

sorsolás helyszíne – a Szervező megbízottjának irodája PP Global Marketing Zrt. (1096 

Budapest, Thaly Kálmán u. 32). 

3. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK ÉS REGISZTRÁCIÓ 

A „Olajbázis” nyereményjátékban csak és kizárólag a 18. életévüket betöltött állandó, 

bejelentett magyarországi lakóhellyel, érvényes személyazonosító igazolvánnyal és 

adókártyával rendelkező cselekvőképes állampolgárok vehetnek részt. A sorsoláson való 

részvétel feltétele, hogy a résztvevők a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt: 

● vásárolj Favorit vagy Midland motorolaj, motorkerékpár olaj, vagy bármilyen egyéb, az 
adott márkához tartozó kenőanyag, autóüzemeltetési folyadékot, vagy Kenotek 
autóápolási terméket 

● a vásárláskor kapott nyugta AP kódjával és a vásárlás pontos dátumával és időpontjával, 
vagy (online vásárlás esetén) a számla sorszámával és a vásárlás dátumával 

● önkéntesen, minden kényszerítő hatástól mentesen - regisztrálnak a nyereményjátékra 
a www.olajbazis.hu/ honlapon. 

A hivatalos forgalmazók, valamint a cserepontok listája elérhető itt. 

Kiemelten fontos, hogy a nyereményjátékban a játékos csak akkor jogosult nyereményére, 

ha a regisztráció alatt a kért: 

● Személyes adatokat: Név, email cím, valamint a szükséges 

● vásárláshoz kötődő adatok: AP kód és vásárlás dátuma és pontos időpontja, 

● vagy számlaszám és vásárlás dátuma pontosan és hiánytalanul adta meg, 

https://www.olajbazis.hu/


valamint, ha a nyeremény átvételéig megőrizte a játékban való jogos részvételét, vagyis a 

vásárlást igazoló eredeti nyugtát/számlát, vagy online vásárlás esetén a számlát és a 

nyugtán/számlán található adatok olvashatóak. A nyugta vagy számla elvesztése, 

megrongálódása vagy olvashatatlanná válása esetén, csak a regisztrációt, nem tudjuk 

elfogadni! 

Egy vásárlás csak egyszeri regisztrációra jogosít, a külön vásárlásokkal megtöbbszörözheti 

esélyét, de az egy vásárlással való többszörös regisztráció a nyereményjátékból, és a 

sorsolásból való kizárást vonja maga után. Minden regisztráció a regisztráció időpontját 

követő összes további sorsoláson részt vesz. 

A nyeremény más személyre nem ruházható át. A regisztrációval egy időben a felhasználó 

elfogadja a játékszabályzatot és az adatvédelmi szabályzatot is. A nyereményjátékban való 

részvételhez a fenti kritériumok együttes teljesülése szükséges. A regisztráció ingyenes. A 

regisztrációval egy időben a résztvevők hozzájárulnak, hogy a sorsolás után, nyerés esetén a 

Szervező promóciós oldalán nevüket és fényképüket feltüntesse. Továbbá a Szervező 

fenntartja a jogot, hogy publikálja a fődíj nyertesének fotóját és nevét (legalább 

keresztnevét) a tömegtájékoztatási médiában, és egyéb promóciós reklámcélokat szolgáló 

rádió, fotó és videó anyagokban. A résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a fődíj átadásakor 

róluk készített hang- illetve videofelvételt és fényképeket a KENŐANYAG-NAGYKER 

Kft. díjmentesen felhasználja. 

4. A „OLAJBÁZIS” JÁTÉK NYEREMÉNYEI 

4.1. „OLAJBÁZIS” FŐDÍJ 

1 db 500.000, azaz ötszázezer forinttal feltöltött bankkártya. 

A Olajbázis nyereményjáték fődíja egy darab félmillió forinttal feltöltött bankkártya. A 

nyeremény nettó összeget jelöl, vagyis a nyereményhez tartozó adó- illetve járulékfizetési 

kötelezettséget a Szervező rendezi. A nyeremény bankkártyán található teljes összeg felett a 

nyertes rendelkezik, azt saját belátása szerint, határidő nélkül használhatja fel. Fődíj sorsolás 

időpontja: 2022. január 26. A fődíj sorsoláson részt vesz minden 2022. január 25-én 23 óra 

59 percig szabályosan regisztrált játékos. 

4.2. „OLAJBÁZIS” TOVÁBBI DÍJAK: 

A „Olajbázis” nyereményjátékban további nyeremények is kisorsolásra kerülnek. Ezek: 

● 10 db CASIO EDIFICE EFS-S590D-1AVUEF Férfi karóra, amelyből minden hónapban 1 

db kerül kisorsolásra, melyeket a Szervező ajánlott fel. 

● 10 db Casio G-Shock GA-100-1A4ER Férfi karóra, amelyből minden hónapban 1 db 

kerül kisorsolásra, melyeket a Szervező ajánlott fel. 



● 10 db Sencor SSS 6400 N SIRIUS BLACK – bluetooth hangszóró, amelyből minden 

hónapban 1 db kerül kisorsolásra, melyeket a szervező ajánlott fel. 

● 10 db YENKEE YKB 3200- GAMER vezetékes billentyűzet, amelyből minden 

hónapban 1 db kerül kisorsolásra, melyeket a Szervező ajánlott fel. 

● 10 db Sencor SWS 9700- professzionális meteorológiai állomás, amelyből minden 

hónapban 1 db kerül kisorsolásra, melyeket a Szervező ajánlott fel. 

● 10 db Extol 8891800 akkus csavarozó gép akkuval, töltővel, amelyből minden 

hónapban 1 db kerül kisorsolásra, melyeket a Szervező ajánlott fel. 

4.3. KIEMELT NYEREMÉNY: 

1 db 500.000, azaz ötszázezer forinttal feltöltött bankkártya. 

4.4. A NYERTESEK A KÜLÖNFÉLE NYEREMÉNYEKBŐL ÖSSZESEN 1 DB-OT NYERHETNEK MEG A 

JÁTÉK FOLYAMÁN 

Azonban a fődíjért minden, a játékra regisztrált játékos indul. A tárgynyeremények értéke 

készpénzre, vagy egyéb szolgáltatásra nem válthatók át. 

5. A „OLAJBÁZIS” NYEREMÉNYJÁTÉK PONTOS SORSOLÁSI DÁTUMAI ÉS AZ ADOTT 

DÁTUMHOZ KÖTHETŐ NYEREMÉNYEK 

HAVI NYEREMÉNYEK SORSOLÁSI DÁTUMAI: 

 

1.   2022. 04.13 szerda 

2.   2022. 05.11 szerda 

3.   2022. 06.15 szerda 

4.   2022. 07.13 szerda 

5.   2022. 08.17 szerda 

6.   2022. 09.14 szerda 

7.   2022. 10.12 szerda 

8.   2022. 11. 16 szerda 

9.   2022. 12. 14 szerda 

10. 2022. 01.26 csütörtök – fődíj is 



6. A NYERTESEK KIVÁLASZTÁSA 

A nyeremények véletlenszerű sorsolás útján kerülnek kisorsolásra. A Szervező a nyertest a 

sorsolást követően értesíti a nyereményről, és a nyeremény átvételének részleteiről. A 

Szervező a nyertest nyereményéről e-mailben értesíti. A nyertes Játékos köteles a Szervező 

e-mailes megkeresésére 30 napon belül válaszolni. Abban az esetben, ha a nyertes ezen 

időtartam alatt nem válaszol a megkeresésre, akkor a nyertes a nyereménytől elesik. Nem 

vállal felelősséget a Szervező abban az esetben, ha a nyertes adatainak pontatlansága vagy 

változása miatt nem értesül a nyereményről. Ha a Szervező 30 napon belül nem tudja 

értesíteni a nyertest, és ebből kifolyólag nem lát rá esélyt arra, hogy a nyereményt 

átadhassa, vagy a nyertes nem tudja igazolni magát az eredeti nyugtával, illetve a számlával, 

továbbá, ha a nyereményátadáshoz nem tudja vagy nem akarja a Szervező rendelkezésére 

bocsátani az adóazonosító jelét (amelyre a nyereményhez tartozó adó- és illetékfizetés miatt 

van szükség és a Szervező kizárólag erre a célja használja fel), akkor a Szervező saját belátása 

szerint rendelkezik a nyereményről. 

A Nyertes csak és kizárólag abban az esetben jogosult a nyereményére, ha a regisztrációkor 

minden kért adatot (Név, Email cím, AP kód, nyugtaszám, vásárlás pontos dátuma és 

időpontja) pontosan adott meg, és ha ezzel egy időben a vásárlást igazoló nyugtát, vagy 

számlát is fel tudja mutatni. A Szervező megbízottjának jogában áll előzetesen ezen adatok 

másolatát bekérni. 

A Nyertesek nyereményeiket, a sorsolást követő 60. napig vehetik át. 

A Nyertesek a nyereményüket előzetes egyeztetés után, postai úton kerülnek kiküldésre a 

Szervező által. 

A nyereményhez tartozó adó- illetve járulékfizetési kötelezettséget a Szervező rendezi. A 

játékban nem vehetnek részt a KENŐANYAG-NAGYKER Kft., a PP Global Marketing Zrt. 

munkatársai, és a Ptk. 685.§-a szerinti hozzátartozóik. 

2022.03.01. 


