
Játékszabályzat 
Újévi pezsdítő ajánlataink 
 
A TARR Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Rövidített neve: Tarr Kft., Cégjegyzék száma: 17-09-
000720, Székhelyének címe: 7100, Szekszárd, Kadarka u. 18., Telefax szám: 74/413-636) 
nyereményjátékot szervez (továbbiakban: Szervező). 
 
A játék célja, hogy ügyfeleink televízió vagy internet tartalomban sávszélességet váltsanak felfelé, 
illetve új határozott idejű internet tartalmú KOMBI előfizetést kössenek, így részt vegyenek a játék 
végét követő nyereménysorsoláson. 
 
1.A Játékban való részvétel feltételei  
 
A Játékban való részvételre az jogosult, aki televízió vagy internet tartalomban sávszélességet vált 
felfelé, illetve új határozott idejű szerződést köt és egy TARR kvíz kérdésre helyesen válaszol 
(szerződéskötéskor). 
 
TARR kvíz kérdés: 
Mikor alakult a TARR Kft.? 
A.2011 B.1990 C.1970 
 
Igénybe vétel feltételei 
- meglévő Előfizető esetén az előző 6 hónapban a behajtási státusz nem volt felfüggesztett állapotban   
- az akciót kizárólag lakossági előfizetők vehetik igénybe 
 
A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18. évét betöltött 
természetes személy, aki TARR Kft. valamely távközlési szolgáltatására előfizet és a Játék időtartama 
alatt elküldi a helyes választ neve és ügyfélszáma megadásával. A Játékból ki vannak zárva a TARR Kft. 
dolgozói, valamint ezeknek a Polgári Törvénykönyv 8:1. § 2. pontjában meghatározott hozzátartozói. 
 
2. A Játék időtartama 
 
A Játék időtartalma: 2018. január 8. – 2018. március 11. 
 
3.Sorsolás 
 
A nyeremények kisorsolása egy, a véletlenszerűség elve alapján működő, számítógépes programmal 
történik a Játék időszak lezárulta után, 2018. április 6-án (pénteken) 10.00 órakor a Tarr Kft. központi 
ügyfélszolgálatán (7100 Szekszárd, Bezerédj utca 2.), amelyről jegyzőkönyv készül.  
A sorsoláson pótnyertesek húzására is sor kerül. A pótnyertes abban az esetben lép a Nyertes helyébe, 
amennyiben a Nyertes valamilyen okból nem tudja átvenni a nyereményt, vagy egyértelműen nem 
azonosítható be. 
 
4. Nyeremények 
 
30 db okostelefon: 
5 db Samsung Galaxy J1 
5 db Sony Xperia XA F3111 
5 db Huawei P9 Lite 
5 db Elephone P9000 
5 db Samsung Galaxy S7 Edge 
5 db Apple iPhone 6S 32GB 



 
 
5. Nyeremények átvételével kapcsolatos szabályok: 
 
A sorsolást végző Szervező a sorsolást követő héten telefonon értesíti a Nyertest. A kisorsolt 
nyereményt a sorsolást végző Szervező a nyertessel történt előzetes egyeztetést követően adja át. A 
Nyertes az Átvételi elismervény kitöltésével és aláírásával fogadja el a nyereményt. A Játék 
nyereményeihez tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli. 
A sorsolás gépi úton (számítógépes program segítségével) történik. 
 
A játékkal kapcsolatban további információkat a facebook@tarr.hu e-mail címen, a 1223-as 
telefonszámon vagy a személyes ügyfélszolgálatokon lehet kérni. 
 
A nyeremények készpénzre nem válthatók. 
 
6. Felelősség 
 
A TARR Kft. nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a Nyertes ilyen igényét 
jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával szemben érvényesítheti. 
 
A TARR Kft. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való 
részvétellel összefüggésben. A Játék, vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból 
eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve a szándékosan okozott, 
továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való 
felelősséget a TARR Kft. kizár.  
 
A TARR Kft.-t és ügynökeit, társvállalatait és/vagy képviselőit semmilyen felelősség nem terheli a 
nevezések elvesztéséért, amennyiben azt a telefonvonalak, vagy rendszerek, vagy az internet 
szolgáltatók által okozott bármilyen probléma okozza, illetőleg amennyiben a telefon vagy internet 
szolgáltatás késései, megszakadása, hibája vagy túlterheltsége folytán a nevezés a határidő lejártát 
követően érkezik meg. Ugyanez vonatkozik az elveszett, ellopott, rossz címre küldött, rossz helyre 
érkezett nevezésekre, valamint azokra, amelyeknek postai költségét nem fizették meg. A nevezés 
érvénytelen, amennyiben olvashatatlan, pontatlan, hiányos, sérült, megmásított, meghamisított, 
géppel reprodukált, bármilyen módon szabálytalan, vagy egyébként nem felel meg ezen 
Játékszabályzatnak. 
 
Amennyiben a Játékos bármely Játékszabályban rögzített feltételt nem teljesíti, a Játékot 
visszaélésszerűen gyakorolja, illetéktelen előnyre tesz szert, vagy a Nyereményt 10 (tíz) napon belül 
nem veszi át, úgy a Játékos, illetve Nyertes a Játékból kizárja magát, és ezt követően a Nyertes a 
nyeremény átvételére nem jogosult. A Játékszabályra, a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók és 
a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok 
joghatósága alá tartoznak. A Játékszabályt a TARR Kft. a www.tarr.hu weboldalon teszi közzé. 
 
 
TARR Kft. fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben saját belátása szerint 
megváltoztassa. A megváltoztatott Játékszabályt azonnal közzéteszi. 
 
 
Szekszárd, 2018.01.08. 
 
TARR Kft. 
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http://www.tarr.hu/

