
Nyereményjáték-szabályzat tudás alapú rádiós játékra 

2022. december 02. 

 A BMW Manufacturing Hungary Kft. adventi eseményhez kapcsolódó tudás alapú 

nyereményjátékának szabályzata 

Szervező 

BMW Manufacturing Hungary Kft. (H-4025 Debrecen, Széchenyi utca 31.) - a továbbiakban Szervező, 

A Szervező részéről a lebonyolításba bevont közreműködő partner: Médiacentrum Debrecen Kft.(H-

4025 Debrecen, Petőfi tér 10.) 

A nyereményjáték időtartama 

A nyereményjáték 2022. december 02 – december 30., között, a  Rádió Média Kft. (4026 Debrecen, 

Darabos utca 35.) által bonyolított promóciós játék keretein belül zajlik, hétköznapokon 1 

alkalommal, reggeli és délutáni időpontokban váltakozva. A fődíjak sorsolására 2022. december 30-

án 16 órakor kerül sor. 

A nyereményjátékban való részvétel és annak menete 

 

A nyereményjátékban részt vehet minden természetes személy, aki már betöltötte 18. életévét és 

megfelel a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeknek. Kivételt képeznek a Szervező és 

magyarországi hivatalos BMW és MINI Márkakereskedések alkalmazottai és ezek közeli 

hozzátartozói, valamint a játék szervezésében  

közreműködő partnerek munkatársai és ezek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont), 

akik a nyereményjátékból ki vannak zárva.  

A játékban, illetve a nyereménysorsoláson azok vesznek részt, akik a játék időtartama alatt a 

nyereményjáték órájának elején elhangzott tudás alapú kérdésre normál díjas sms-ben helyes választ 

küldenek. Minden Résztvevő kizárólag egyetlen regisztrációval jelentkezhet a napi játékra, így a 

többször, azonos telefonszámról érkező válasz is csak egyszer fog az adott napi sorsolásban szerepelni. 

Azonban ugyanarról a telefonszámról lehetőség van minden nap a játékban történő részvételre. A 

nyereményjáték órájának végén a helyes választ beküldők között sorsolóprogram segítségével kerül 

kiválasztásra az adott napi nyertes, aki ezzel a tudásalapú játékhoz kapcsolódó fődíjsorsolásban 

történő részvételre is jogosulttá válik, amire ugyanígy jogosult az adott napon leghamarabb érkező 

helyes választ beküldő is. 

Nyeremény 

Napi játék díja: 

naponta 1 db. 10.000 Ft. értékű ajándékcsomag.  

 

 



Fődíj:  

1.  1 db. hétvégi tesztvezetés, melyre a BMW Hungary Kft. Márkakereskedői Hálózata által biztosított 

BMW IX modellel, a nyertessel egyeztetett időpontban kerül sor.  

2. 1 db. BMW roller 

3. 1 db. BMW hátizsák 

A nyeremény más termékre, szolgáltatásra nem cserélhető, illetve készpénzre nem váltható át. 

Szervező vállalja, hogy a nyereményhez kapcsolódóan esetlegesen felmerülő adó és járulékfizetési 

kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz, a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően. 

A nyereménysorsolás 

A játék napi nyereménysorsolására a BEST FM 104.6 rádióban kerül sor az alábbi időpontban:  

2022-12-02 délután 2022-12-16 délután 

2022-12-05 délelőtt 2022-12-19 délelőtt 

2022-12-06 délután 2022-12-20 délután 

2022-12-07 délelőtt 2022-12-21 délelőtt 

2022-12-08 délután 2022-12-22 délután 

2022-12-09 délelőtt 2022-12-23 délelőtt 

2022-12-12 délután 2022-12-27 délután 

2022-12-13 délelőtt 2022-12-28 délelőtt 

2022-12-14 délután 2022-12-29 délután 

2022-12-15 délelőtt 2022-12-30 délelőtt 

 

A napi ajándékok sorsolását sorsolóprogram segítségével végzik, a nyertest a Rádió Média Kft. élő 

adásban értesíti.  

A tudás alapú nyereményjáték fődíj sorsolására 2022. december 30-án 16 órakor a debreceni Kossuth 

téren felállított Adventi Kuckóban kerül sor, közjegyző jelenlétében. A közjegyző jelenlétében 

megrendezésre kerülő fődíj sorsoláskor a nyertesek azonnal átvehetik a nyereményüket. Amennyiben 

nincsenek jelen, úgy a szervezők telefonon értesítik őket és egyidejűleg pótnyertest is sorsolnak. A 

nyereményt a sorsolást követő 15 napon belül kell átvenniük a Médiacentrum Debrecen Kft. 

székhelyén. (Debrecen, Petőfi tér 10.) Amennyiben a nyertes a nyereményét határidőn belül nem veszi 

át, úgy a pótnyertes lesz jogosult a nyereményre.  

Személyes adatok kezelése 

A BMW Manufacturing Hungary Kft. (H-4025 Debrecen, Széchenyi utca 31.) kijelenti, hogy az adatokat 

nem tárolja, azokat kizárólag a nyereményjáték ideje alatt kezeli. A Résztvevők adatait bizalmasan 

kezeljük, azokhoz kizárólag a BMW Manufacturing Hungary Kft., a Rádió Média Kft. és a Médiacentrum 

Debrecen Kft. adatfeldolgozásban résztvevő munkatársai, és a tesztvezetést biztosító hivatalos BMW 

Márkakereskedés, vagy Márkaszerviz munkatársai férhetnek hozzá.  



Játékszabályzat változtatásának joga 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül 

bármikor módosítsa, ideértve azt is, hogy a Játékot előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor 

felfüggessze vagy megszüntesse előre nem látható kivételes körülmények felmerülése esetén. Az erre 

vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva 

közzéteszi. 

 2022. december 02. 

  

A Szervező 

  

 


