„A TARR Kft. Szerencsekerék nyereményjátéka”
a mozgó ügyfélszolgálati ponthoz kapcsolódóan
Játékfelhívás
A Nyereményjátékot a TARR Kft. (7100 Szekszárd, Kadarka u.18.) szervezi (Szervező).
A játék a TARR Kft. weboldalán (www.tarr.hu), meghirdetett mozgó értékesítési pont (TARR busz)
kitelepülései során kerül megszervezésre 2022. június 17-től visszavonásig.
Részvételi feltételek:
Az a személy jogosult a nyereményjátékban való részvételre, aki 2022.09.10. –től visszavonásig
személyes ügyintézés céljából megjelenik a TARR Kft. mozgó értékesítési pontján (TARR busz), új
szerződést köt, meglévő szerződést hosszabbít. A játékos a nyereményjátékban kizárólag a mozgó
értékesítési ponton történő személyes megjelenés esetén vehet részt.
A játékban való részvétellel megerősíti, hogy a játékszabályzatot, valamint az általános nyereményjáték
szabályzatot megismerte és elfogadta.
Ezt követően a szerencsekereket megpörgeti és a Tarr Kft által feltett kérdésre, mi szerint: „Mi a TARR
Kft. gyorshívó telefonszáma?” helyesen válaszol. Nyereménye az a nyereménytárgy, amire a jelölő mutat,
miután a kerék megállt.
Lehetséges nyeremények:
 I. ajándék kategória (kis szett- bevásárló szatyor +esőkabát /notesz)
 II. ajándék kategória (nagy szett- bevásárló szatyor + esernyő)
 Kedvezmény
 Szuperkedvezmény
Amennyiben a tárgynyeremények valamelyike a helyszínen elfogy, a Szervező jogosult hasonló értékű
nyereménytárggyal helyettesíteni.
A játék időtartama: 2022. szeptember 10-től visszavonásig tart.
Nyeremények átvétele:
A szerencsekerék megpörgetését követően a Szervező a lehetséges nyereményt amennyiben az
tárgynyeremény, azonnal a helyszínen átadja, amennyiben az kedvezmény, rögzíti az ügyfélhez a
rendszerben.
A Nyereményjátékhoz tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli.
Felelősség
Szervező nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a Nyertes ilyen igényét jogszabályi
keretek között a nyeremény gyártójával szemben érvényesítheti. A Szervező kizár 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 Szervező kizár.
A Szervezőt 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
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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 Szervező a www.tarr.hu weboldalon teszi közzé. A Szervező
fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben saját belátása szerint megváltoztassa. A
megváltoztatott Játékszabályt azonnal közzéteszi.
Szekszárd, 2022.09.09.
TARR Kft.
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