
Játékszabályzat 
„Oszkározz az Ecommerce Expo 2020-ra” c. játék 

 
I. A játék célja 
Az Oszkár telekocsi rendszerben ( https://www.oszkar.com ) felhasználónévvel 
rendelkező, a IV. pontban leírt aktivitást teljesítő személyek jutalmazása. 
 
II. A játékszervező (Szervező) 
neve: Oszkar.com telekocsi Kft. 
székhelye: 1133 Budapest, Hegedűs Gyula. u 67. 
cégjegyzékszáma: Cg.01-09-988724 
adószám:24064253-2-42 
 
III. A játékban való részvétel feltételei 
A Szervező által szervezett Játékban az a 18. életévét betöltött, cselekvőképes 
magyar állampolgár (továbbiakban ”Játékos”) vehet részt, aki az alábbi feltételeket 
teljesíti és az alábbi módon hozzájárul a Játékban való részvételhez a Játék 
időtartama alatt. 
 
Jelen Játékszabályzat hatálya a Oszkar.com telekocsi Kft. (továbbiakban 
“Szervező”) jelen pontban körülírt játékára terjed ki, vonatkozik az alább 
meghatározott Játékosokra, és mindazokra, akik a Játék kapcsán bármilyen igényt 
kívánnak érvényesíteni. A Játékos a Játékban való részvétellel maradéktalanul 
elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit. A Játékos tudomásul veszi, hogy a 
Játékban való részvétel előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a 
Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett 
nem hivatkozhat. A Játékos a Játékban saját felelősségére vesz részt. 
 
A játékban való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes 
időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat 
automatikus elfogadását jelenti. 
 
A Játékban a Szervezővel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban álló személyek nem vehetnek részt. 
 
IV. A Játék szabályai 
A Játékosnak a Játék időtartama alatt vagy azt megelőzően az Oszkár telekocsi 
rendszerbe regisztrált tagnak kell lennie.  
A Játékosoknak Oszkár telekocsival kell érkezniük az Ecommerce Expo 2020-as 
rendezvényére (lehet utas vagy autós), az utazás célállomása Budapesten vagy 10 
km-es vonzáskörzetén belül kell, hogy legyen. Az utazás időpontjának 2020. január 
30-ra kell esnie. 
 
A Játék eredményének manipulálási kísérlete (valótlan személyek beregisztrálása) a 
Játékból történő kizárást von maga után. 
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V. A Játék időtartama 
A Játék 2020. január 30-án kerül lebonyolításra. 
 
VI. Nyeremények 
Az alábbi ajándékok közül EGY személy EGY darabot választhat: 
Oszkár telekocsi logóval ellátott jégkaparó 15 db 
Oszkár telekocsi logóval ellátott nyakpárna 15 db 
 
VII. Nyertes kihirdetése, nyeremény átvétele 
Akik az Oszkár telekocsi szolgáltatást igénybe veszik, értékelniük kell a sofőrt vagy 
az utasaikat, erről e-mailt kapnak. Az email tartalmazza az utazás dátumát, 
időpontját és magát az utazás célállomását. 
 
A játékban résztvevő első 20 látogató garantált ajándékban részesül, melyet az 
Ecommerce Expo helyszínén, a Lurdy házban, az Expo infopultjánál vehet át a 
rendezvény napján. 
 
Az ajándék átvételének feltétele, hogy bemutatja a "Hogy sikerült a legutóbbi 
Oszkáros utad?" e-mailt a telefonján keresztül, vagy az Oszkáron a „Múltbéli 
helyfoglalásaim”, autós esetén a „Múltbeli hirdetéseim listája” alatt bemutatja az 
utazás adatait 
 
A nyeremény nem átruházható. 
 
VIII. Adatkezelés 
A rendszer használatával kapcsolatos Oszkar.com Adatkezelési Tájékoztató és 
Adatvédelmi Szabályzat az alábbi linken található: 
https://www.oszkar.com/misc/privacy.php 
 
A játék során más személyes adatot nem kezelnek a lebonyolítók. 
 
IX. Vegyes rendelkezések 
A Résztvevő a Játékban való részvételi szándéka esetén az alábbi nyilatkozatot 
teszi: 
„A Játékszabályzat tartalmát tudomásul vettem, az abban foglaltakat megtartom.” 
 
A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért, 
elírásokért a Szervező nem vállal felelősséget. 
 
A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által hibásan megadott adataiból 
fakadó károkért. 
 
A nyertes Játékos köteles gondoskodni a nyeremény átvételével kapcsolatos 
információ biztonságos és mások által nem hozzáférhető tárolásáról. Az ennek 
hiányából vagy nem megfelelő teljesüléséből fakadó következményekért és az 
esetleges károkért kizárólag a nyertes Játékos felelős. 
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A Szervező feladata kizárólag a Játék lebonyolítására vonatkozik, az Expo 
programjáért, az abban történő esetleges változásért, illetve az ott történő 
eseményekért semmilyen módon nem felelős. 
 
A jelen útmutatóban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a 2013. évi V. 
törvény (Ptk) vonatkozó szabályai irányadók. A játékszabály módosításának jogát a 
Szervező fenntartja. 
 
Oszkar.com Telekocsi Kft. 
 
Budapest, 2019. december 10. 
 


