
AMC Networks Cental Europe Kft. és a TARR Kft. közös nyereményjátéka 

Játékfelhívás 

A nyereményjátékot a TARR Kft. (7100 Szekszárd, Kadarka u. 18.) és az AMC Networks Central 
Europe Kft. (1139 Budapest, Lomb utca 23-27.) közösen szervezi (Szervezők). 
 

A játékot a TARR Kft. facebook oldalán hirdeti meg (www.facebook.com/TarrKft) 2023. március 1-
jén. 

 

„Nézd 2023.03.01-től a When I Was Your Age - Bezzeg az én időmben… című műsort minden nap 

17:30-tól a Minimaxon! 

Válaszolj helyesen kérdésünkre: 

Milyen különleges képessége van Paulnak?  

A Gondolatolvasás  

B Időutazás   

C Láthatatlanná válás 

 

A megfejtéseket a facebook@tarr.hu e-mail címre várjuk. Kérjük, hogy a helyesnek gondolt válaszok 

betűjelén kívül adják meg nevüket és elérhetőségüket is (cím, telefonszám). A válaszok beküldési 

határideje: 2023. március 15. 24:00. A képen látható kérdéseket helyesen megválaszolók közül 3 

nyertest sorsolunk ki, akik ajándékcsomagot nyernek.   

Nyeremények: 

3 db Minimax ajándékcsomag. Tartalma: Minimax polár takaró, Minimax uzsonnás doboz. 

 

A játék időtartama: 2023. március 1. 10:00- 2023. március 15. 24:00 

A nyereményjáték sorsolásának időpontja: 2023. március 16. 10:00 

 

Nyeremények átvétele: 

A sorsolást végző Szervezők a sorsolást követően a TARR Kft. facebook oldalán közzéteszi a nyertest 

valamint a megadott elérhetőségen értesítik, a kisorsolt nyereményt a Nyertessel történt előzetes 

egyeztetést követően adja át. A Nyereményjátékhoz tartozó SZJA és más járulékfizetési 

kötelezettséget a Szervezők viselik. A sorsolás gépi úton (számítógépes program segítségével) 

történik. 

 

Felelősség: 



Szervezők nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a Nyertes ilyen igényét 

jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával szemben érvényesítheti. A Szervezők kizárnak 

minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való 

részvétellel összefüggésben. A Nyereményjáték, 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 Szervezők kizárnak. A Szervezőket 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 Nyereményjátékból kizárja magát, 

és ezt követően a Nyertes a nyeremény átvételére nem jogosult. A Játékszabályra, a 

Nyereményjátékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Nyereményjátékban való részvétellel 

kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. A 

Játékszabályt a Szervezők a www.tarr.hu weboldalon teszik közzé. A Szervezők fenntartják a jogot, 

hogy a Játékszabályt indokolt esetben saját belátásuk szerint megváltoztassák. A megváltoztatott 

Játékszabályt azonnal közzéteszik. 

Játékos kijelenti, hogy a játékban való részvétellel a TARR Kft. Általános Nyereményjáték Szabályzatát 

megismerte, és azt magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el, és az abban foglalt 

kötelezettségek betartását vállalja. 

 

Szekszárd, 2023.02.28. 

TARR Kft., AMC Networks Central Europe Kft. 

 

http://www.tarr.hu/

