
Részvételi feltételek / Játékszabály 

A „Ceed tesztvezetés promóció” feltételeinek leírása. 

 

I. A játék szervezője és Lebonyolítója 

A „Ceed tesztvezetés promóció” elnevezésű játék szervezője KIA Motors Hungary Kft. 

(Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56. a továbbiakban a “Szervező”) 

A Játékból ki vannak zárva a Szervező munkatársai és vezető tisztségviselői, munkavállalói, a 

velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, és mindezen személyek Ptk. 685. § b) 

pontban meghatározott közeli hozzátartozóit, illetve a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb 

közreműködők és azok Ptk. 685. § b) pontban meghatározott közeli hozzátartozói. 

 

II. A promócióban részt vevő személyek köre 

 A promócióban azon természetes személy vehet részt, aki 

1. magyar állampolgár, 

2. állandó bejelentett lakhelye Magyarország területén van, 

3. érvényes magyar, vagy az EU tagországaiban kiállított jogosítvánnyal rendelkezik, amit a 

promóció indulását megelőzően legalább 5 évvel állított ki az illetékes hatóság (2012. 

március 1.); érvényességi ideje a promóció indulási dátumától számított legalább 120 

nap. 

4. A KIA Motors Hungary Kft. weboldalán bármelyik KIA modell tesztvezetésre jelentkezik, 

az erre a célra létrehozott online űrlapon keresztül. 

Ez történhet 

1. személyes autószalon látogatás alkalmával, ebben az esetben a 

márkakereskedés értékesítője lehetőséget biztosít online regisztrációra. A 

regisztrációt követően adatai bekerülnek az adatbázisba, ezután azonnal részt 

vehet a tesztvezetésen. 

2. távoli bejelentkezéssel, ebben az esetben a márkakereskedés keresni fogja a 

regisztrált személyt a megadott elérhetőségeken időpont egyeztetés céljából. A 

tesztvezetés egy előre egyeztetett időpontban történik. 

A tesztvezetést követően (október 16-án) a KIA Motors Hungary Kft. e-mail formában 

kiküld egy kérdőívet a regisztráció során megadott e-mail címre, melynek 

megválaszolásával tud részt venni a nyereményjátékon. 

5. amennyiben autóval rendelkezik, a kötelező gépjármű felelősség biztosítási besorolása 

legalább B02, vagy igazolhatóan legalább 2 éve balesetmentesen közlekedik. 

6. büntetlen előéletű, jelenleg nem áll büntető feljelentés alatt és/vagy ellene bírósági eljárás 

nincs folyamatban. 

7. a tesztautó átadását megelőzően a fent részletezett információt és dokumentációt a KIA 

Motors Hungary Kft. számára elérhetővé teszi, bemutatja. 

  



III. A promóció nyertesének kötelezettségei és a tesztautó használatának/üzemeltetésének 

feltételei 

A promóció lezárását követően az előre meghatározott tesztidőszak során, a nyertes státuszt 

elnyerő természetes személy az alábbi feltételeket fogadja el: 

1. a tesztautóval a nyertes kizárólag Magyarország államhatárain belül közlekedhet, az 

országhatárt semmilyen körülmények között nem lépheti át. 

2. a nyertes a tesztidőszak alatt köteles betartani Magyarország közlekedési szabályait 

(KRESZ) és a közúti közlekedést bármilyen egyéb módon korlátozó jogszabályait, 

törvényi rendelkezéseit, az ezek megszegéséből, figyelmen kívül hagyásából származó 

bárminemű fizetési kötelezettség a tesztvezetőt terheli. 

3. a közlekedési szabályok megsértése, és/vagy káresemény esetén a nyertes köteles az 

illetékes hatóságok értesítését követően – amennyiben erre szükség van – értesíteni a 

KIA Motors Hungary Kft-t. 

4. a tesztautót a nyertes körültekintően, a KIA Motors Hungary Kft. által biztosított 

előírásokat követve üzemeltetheti. 

5. bárminemű hibajelenség észlelése esetén a nyertes köteles a tesztjárművet azonnal 

leállítani és értesíteni a KIA Motors Hungary Kft-t. 

6. a tesztautó bárminemű sérülése esetén, amennyiben bizonyítást nyer a nyertes 

vétkessége és/vagy szándékossága, kötelezett a tesztautó CASCO biztosítás 

önrészének megfizetésére, és amennyiben személyi sérülés történik, a bírósági ítéletben 

meghatározott kártérítés, jóvátétel megfizetésére. 

7. a tesztjárművet a nyertes harmadik személy számára nem adathatja át, annak 

üzemeltetését át nem ruházhatja. 

8. amennyiben a nyertes alkalmatlan, vagy akadályozott a tesztautó rendeltetésszerű 

üzemeltetésében, köteles értesíteni a KIA Motors Hungary Kft-t, majd gondoskodni az 

autó biztonságos helyre történő szállításáról. 

9. a nyertes a tesztautón módosítást, vagy egyéb, az autó bárminemű megbontását 

eredményező beavatkozást nem végezhet. Ide értve a rendeltetésszerű használatból 

eredő fogyó- és kopóalkatrészek cseréjét (pl.: izzócsere). Kivéve defekt, vagy 

gumiabroncs hibából eredő gumiabroncs cserét. 

10. a tesztautóval nem végezhető más gépjármű, vagy vontatmány vontatása, vagy más 

gépjármű indítására tett feladat és/vagy kezdeményezés (pl.: bikázás, behúzás). 

11. amennyiben a tesztautó mozgásképtelenné válik, annak beindítására tett bárminemű 

próbálkozás szigorúan tilos. A nyertes minden ilyen esetben köteles értesíteni a KIA 

Motors Hungary Kft-t. 

12. a nyertes a tesztautóval, üzleti és/vagy kereskedelmi tevékenységet nem végezhet. 

13. a felsorolt tényállások szándékos, vagy egyéb módon történő figyelmen kívül hagyása 

esetén a KIA Motors Hungary Kft. a tesztidőszakot előzetes felszólítás és/vagy értesítés 

nélkül megszakíthatja, szüneteltetheti, vagy véglegesen felfüggesztheti. A nyertes a 

tesztautóban keletkezett kár megtérítésére kötelezhető, függetlenül annak okától. 

14. amennyiben a nyertes a kártérítés megfizetését nem teljesíti, a KIA Motors Hungary Kft-t 

a fennálló követelését jogi úton érvényesítheti. 

  



IV. A nyertes vállalásai a tesztidőszakra vonatkozólag 

1. a nyertes vállalja, hogy a tesztautóról rendszeresen, összesen legalább 10-15 db fotót 

és/vagy videót készít, amiket eljuttat a KIA Motors Hungary Kft. számára. A tesztautóról 

készült digitális és/vagy analóg képi és videó felvételek jogairól lemond, azokat harmadik 

fél részére nem értékesíti. 

2. a tesztidőszak során szerzett tapasztalatairól a tesztidőszak végét követő 1 héten belül 

rövid szöveges összefoglalót készít, amit elküld a KIA Motors Hungary Kft. részére. 

V. A KIA Motors Hungary Kft. a tesztautóval kapcsolatos vállalásai és kötelezettségei 

A promóció lezárását követően a KIA Motors Hungary Kft. az alábbiakat teljesíti: 

1. az autót feltöltött üzemanyagtartállyal és a tesztidőszakra vonatkozó, Magyarország 

térítésköteles közúthálózatának használatát lehetővé tevő elektronikus engedéllyel 

(Autópálya matrica) adja át a tesztpilótának. 

2. a nyertes számára részletesen bemutatja a tesztautót, annak kiegészítő- és 

alrendszereinek működését. 

3. a tesztautót tökéletes műszaki állapotban adja át a nyertes számára. 

4. átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíti a tesztautó állapotát, annak meglévő sérüléseit, 

amelyekről tájékoztatja a tesztvezetőt. 

5. a tesztidőszak idejére az autó személyes használtára feljogosító engedélyt ad a 

tesztvezetőnek, amellyel igazolható az illetékes hatóság felé a jogszerű használat. 

6. átadja a gépjármű üzemeltetéséhez szükséges dokumentációt és eszközöket: forgalmi 

engedély, üzemeltetési kézikönyv, KIA Assistance kártya és információs füzet. 

VI. A promóció működése 

1. A promóció időtartama alatt, a KIA Motors Hungary Kft. weboldalán a KIA Ceed modell 

promóciós felületén bármelyik KIA modell tesztvezetésére jelentkezik, és kinyilvánítja 

részvételi szándékát az erre a célra létrehozott vonatkozó felületen, továbbá részt vesz 

KIA tesztvezetésen, amit a hivatalos KIA márkakereskedés visszaigazol KIA Motors 

Hungary Kft. felé. 

2. A tesztvezetés után kitölti a KIA Motors Hungary Kft. által e-mail formában, hírlevélben 

kiküldött kérdőívet és értékeli a tesztvezetést a kérdőív kérdéseinek megválaszolásával 

és a válaszok beküldésével. 

3. A promóció lezárását követően, 2018. november 6-án a KIA Motors Hungary Kft. nem 

nyilvános sorsolás útján a regisztrált felhasználók közül kiválasztja az 5 nyertest. A 

promóció nyerteseivel a szervező e-mailen keresztül veszi fel a kapcsolatot. 

VII. A promóció időtartama: 

Regisztrációs időszak: 2018. szeptember 15. – 2018. október 15. 

Tesztvezetés nyeremény időszak: 7 nap 

Nyertesek sorsolása: 2018. november 6. 

Felhasználható: legkésőbb 2018. december 31-ig. 

 

  



VIII. A játék során megnyerhető nyeremény: 

VII. pontban részletezett időszakra egy KIA Ceed típusú gépjármű használati joga 7 naptári 

napra, teljesen feltöltött üzemanyagtartállyal és a tesztidőszak teljes időtartamára 

Magyarországon érvényes autópálya matricával. 

 

IX. A Nyeremény átvételének feltételei: 

1. a játékban kisorsolt tesztvezetés lehetőséget a II. pontban részletezett feltételeknek 

megfelelő természetes személyek vehetik igénybe. 

2. a nyeremény közvetlen családtagra átruházható, amennyiben a promóció szabályainak 

megfelel. 

3. a tesztautót csak Budapesten, a KIA Motors Hungary Kft. által meghatározott telephelyen 

lehet átvenni, amelyről a nyertes értesítést kap. 

X. A nyertesek kiválasztásának feltételei 

1. a játékosok közül 1 alkalommal, a játék lezárását követően (2018. november 6.) sorsolás 

útján választjuk ki a nyerteseket, akik a kia.com/hu oldalon elektronikusan, vagy hivatalos 

KIA márkakereskedésekben KIA Ceed modell tesztvezetésre jelentkeztek. 

XI. A szervező jogai 

1. amennyiben az akció során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül 

fel, amely csalásra adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a 

nyereményjátékot szüneteltesse, vagy törölje. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a 

játékból kizárja azt a résztvevőt, továbbá polgári kártérítési, illetve büntetőeljárást 

kezdeményezzen azzal a résztvevővel szemben, aki nem tisztességes úton kíván a játék 

során előnyhöz jutni, vagy ahhoz a játékszabály megszegésével jutott hozzá. 

2. amennyiben az akció során bármely résztvevővel kapcsolatban csalás gyanúja, vagy 

ténye merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a résztvevőt azonnali hatállyal kizárja 

a nyereményjátékból. 

3. a résztvevők elfogadják, hogy az nyereményjátékban való részvétel során a jelen 

játékszabályban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért 

teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a nyereményjátékban való részvétel 

lehetőségét a játékszabály megszegése esetén bármely résztvevőtől megvonhatja. 

4. a Szervező nem vállal felelősséget a résztvevők téves, vagy hibás adatszolgáltatásából 

eredő következményekért. 

5. a Szervező nem vállal felelősséget a rajta kívül álló okból előállt üzemzavar esetén 

bekövetkezett károkért, vagy ezen okból a játék átmeneti vagy végleges leállásáért. 

XII. Általános rendelkezések 

A játékszabály a vonatkozó hatályos jogszabályok figyelembevételével került kialakításra.  

 

  



XIII. Nyeremények: 

1. A Szervező a játékszabályban meghatározott nyereményt biztosítja a Nyertes játékosnak: 

2. Eltérő rendelkezés hiányában minden Nyeremény 2018-ban kell, hogy a nyertes által 

átvételre kerüljön, a Szervező által meghatározott helyszínen. 

3. A nyeremények kizárólag közvetlen családtagra ruházhatóak át, amennyiben megfelelnek 

a játékszabályban leírtaknak. A nyeremények esetleges kiszállítási költségét a Szervező 

viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére 

történő utazás költségei) a Játékost terhelik. 

4. A Nyertest kötik a Nyeremény részeként szolgáltatást nyújtó harmadik fél által előírt 

feltételek. A Szervező nem vállal felelősséget a harmadik felek tetteiért vagy 

mulasztásaiért. Ha a Nyeremény tevékenységet vagy élményt foglal magában, a nyertes 

és bármely vendég köteles aláírni egy felelősségi nyilatkozatot a Nyereményben való 

részvétel előtt. 

5. A Szervező fenntartja a jogot, hogy azonos vagy nagyobb értékű alternatív 

nyereményeket (nyeremény alternatívákat) biztosítson, ha a meghirdetettek valamilyen 

okból nem elérhetőek. 

6. A Nyertes felelős a játékszabályzatban nem szabályozott költségekért 

XIV. A nyeremények átvétele 

1. A nyereményátvétel körülményeit Szervező a Nyertessel telefonon vagy e-mail 

üzenetben egyezteti. 

2. Amennyiben a nyertes nyereményét a fenti határidőn belül nem tudja átvenni, úgy a 

nyereményre való jogosultsága megszűnik. 

3. A Szervező a Játékos oldalán felmerült okból történő átadás elmaradásáért vagy 

késedelméért semmilyen felelősséget nem vállal. 

4. A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a 

nyeremény átadására sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes 

nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen 

körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények 

átvételének lehetőségét a fenti határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem 

hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő. 

5. A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a nyereményjátékból azt a Játékost, aki 

nem felel meg a jelen dokumentumban leírt személyi és alaki feltételeknek. A Játékos 

téves adatszolgáltatásából eredő következményekért a Szervező felelősség nem terheli. 

XV. Felelősség korlátozása és kizárása 

1. A Játékos saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy illetéktelenek ne 

vegyenek részt a nyereményjátékban az általa megadott adatok, e-mail cím és telefon 

segítségével, a Szervezőt erre vonatkozóan nem terheli felelősség. A felhasználói 

jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősségét és a 

jogi út igénybevételének a lehetőségét kizárja. 

2. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott 

adatokból eredő következményekért és károkért. A Játékosok által megadott adatok 

hiányosságából/hibájából (pl. hibás név vagy cím megadása stb.) fakadó 



eredménytelenségért vagy az értesítés illetve a nyeremény átadásának meghiúsulásért, 

illetve az ebből fakadó károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 

3. A műszaki hibából adódó be nem érkezett nevezések nem jogosítanak fel a részvételre. 

Automata rendszer (például robotok és hasonlók) többszöri nevezésre való használata 

tilos és minden kísérlet automatizált rendszeren keresztül történő nevezésre 

érvényteleníti a Játékos jogosultságát a nyereményekre, mely esetekben a Szervezővel 

szemben semmilyen igény nem támasztható. 

4. A Szervező illetve a nyereményjáték szervezésében részt vevő cégek egyike sem felelős, 

és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során 

felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a nyereményjáték 

során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, 

veszteségekért, ide értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, 

illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, az ügyfélnél felmerülő 

károkért való felelősséget. Az esetleges elírásokért, hibákért a Szervező felelősséget 

nem vállal. 

5. A Szervező nem felel a nyereményjáték üzemzavarából adódó késedelemért, illetve 

azért, ha az Oldal nem érhető el. Időnként előfordulhat, hogy a Szervezőn kívül álló okból 

a szolgáltatás nem használható. 

6. Az egyéb felmerülő technikai problémákért a Szervező nem felelős, és kizár mindennemű 

kártérítési igényt a nyereményjátékban való részvétel során. 

7. A Szervező nem vállal felelősséget a nyereményjáték működése során fellépő technikai 

vagy adatbeviteli hibákért és egyéb a Szervezőn kívül álló okokból felmerülő hibákért. 

XVI. Egyéb tudnivalók 

1. A Játékos a játékban való részvételével egyidejűleg visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a 

Játékban részt kíván venni, és a jelen Játékszabályzatot teljes körűen megismerte, az 

ebben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. Amennyiben a Játékos a 

Játékszabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy 

azzal kapcsolatban kifogást emel, és ennek tényét írásban jelzi a Szervezőnek, a 

Játékban nem vehet részt. 

2. A Promócióban felhalmozott mindennemű szellemi termék a szerzői jog védelme alatt áll, 

ezért tilos azt módosítani, másolni, tovább értékesíteni, illetve a jogtulajdonos írásbeli 

felhatalmazása nélkül semmilyen formában nem reprodukálható. A KIA és kapcsolt 

márkanevek, mind szöveges, mind ábrás formában védjegyoltalmat élveznek. A 

védjegyoltalom jogosultja a Szervező. A védjegy nem használható fel semmilyen módon 

és jogcímen a Szervező előzetes írásos engedélye nélkül. A jogellenes felhasználás a 

szerzői jogi, a polgári jogi, illetve a büntető jogi jogszabályokban foglalt 

jogkövetkezményeket vonhatja maga után. 

3. A Szervező visszavonhatja vagy megszüntetheti a nyereményjátékot részben vagy 

egészben bármilyen technikai, kereskedelmi, működési vagy bármely jogszabály által 

meghatározott okból kifolyólag. 

4. Abban az esetben, ha a Promóció megszüntetésre kerül a Szervező által, a Szervező 

törekszik arra, hogy a megszüntetés tényét előzetesen nyilvánosságra hozza. 

Ugyanakkor a visszavonás, felfüggesztés vagy változtatás okától függően előfordulhat, 

hogy az előzetes értesítés nem lehetséges.  



5. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a 

Promóciót kiegészítse vagy módosítsa. A Szervező a nyereményjátékkal kapcsolatban 

levelezést nem folytat. 

6. A Játékosok elfogadják, hogy a részvétel során a játékszabályzatban foglaltak 

bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget 

vállalnak. A Szervező a Promóció elérhetőségét a játékszabályzat megszegése esetén 

bármely Játékostól megvonhatja. 

7. Jelen játékszabályzat a KIA Motors Hungary Kft. weboldalán, kereskedéseiben és 

szponzorált rendezvényein érhető el. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy e 

feltételeket vagy magát a nyeremény játékot kiegészítse, vagy módosítsa. A feltételek 

elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy az Oldal teljesítménye, üzenet és 

adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvényei, ezáltal 

ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan Szervezőn és 

Megbízottján kívül álló tényezők, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, 

lefedettség, kapcsolati hibák, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. 

8. A Játékosok által rendelkezésre bocsátott információkat Szervező, és Megbízottja 

kizárólag a nyereményekkel kapcsolatos kapcsolatfelvétel miatt használja, harmadik 

félnek nem adja ki, az adatokat nem tárolja vagy kezeli. 

9. A Szervező a játékszabályzata változtatásának jogát fenntartja. 

10. A Promócióban kisorsolásra kerülő nyeremények tekintetében a Játékos tudomásul veszi, 

hogy a hatályos adójogszabályok értelmében (elsősorban az 1995. évi CXVII. tv. a 

személyi jövedelemadóról, ill. egyéb jogszabályok) nyertessége esetén a nyereményhez 

kapcsolódóan a Szervezőt adó- és járulék-bevallási és fizetési kötelezettség terheli. 

11. Ahhoz, hogy Szervező a jogszabályok által előírt adó nyilvántartási kötelezettségének 

eleget tudjon tenni, valamennyi nyertes köteles együttműködni a Szervezővel való 

kapcsolatfelvétel során esetlegesen további személyes (amennyiben szükséges főként 

adóigazgatási jellegű) adatainak közlésében, továbbításában. Amennyiben a Játékos 

jelen pontban foglalt adatközlési kötelezettségének nem tesz eleget, nyereménye 

átvételére nem jogosult, helyébe pótnyertes lép. 

 

KIA Motors Hungary Kft. 

Budapest, 2018.08.13 


