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„Új DS 7 promóció” 
elnevezésű promóció 

hivatalos részvételi-, játék-, és adatvédelmi szabályzata 
(Továbbiakban: „Szabályzat”) 

 
 

1. A promóció elnevezése: „Új DS 7 promóció” (a továbbiakban: „Promóció”). 
 

2. A Promóció szervezője és lebonyolítója: 
2.1. A Promóció szervezője a P Automobil Import Kft (székhely: 1194 Budapest, André Citroën u. 1., 

cégjegyzékszám: 01-09-263904, a továbbiakban: „Szervező”). A Promócióhoz kapcsolódó adatkezelést 
szintén a Szervező (továbbiakban úgy is mint: „Adatkezelő”) végzi. 

2.2. A Szervező megbízásából a Promóció lebonyolítója az EMIL FREY Magyarország Kft. DS STORE Budapest 
(székhely: 1149 Budapest, Mogyorodi út 34-40., cégjegyzékszám: 01-09-265755; a továbbiakban: 
„Lebonyolító”). A Lebonyolító a Promócióhoz kapcsolódóan adatfeldolgozónak is minősül (a továbbiakban 
úgy is mint: „Adatfeldolgozó”).  

 
3. A Promócióban résztvevők körének meghatározása: 
A Promócióban kizárólag magyarországi érvényes bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 18. 
életévét betöltött, cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik a Szabályzatban, így különösen a 6. 
pontban foglalt részvételi feltételeknek maradéktalanul eleget tesznek (továbbiakban: „Résztvevő”). A Résztvevő 
valamely magyarországon bejegyzett jogi személy (ide nem értve a flottás ügyfeleket) törvényes vagy 
meghatalmazáson alapuló képviselője is lehet. A Promóció lebonyolítása, illetve az abban való részvétel önkéntes, az 
a jelen Szabályzat szerint történik.  
 
4. A Promócióban nem vehetnek részt: 

• a Szervező és a Lebonyolító, valamint egyéb, a lebonyolításban közvetve, vagy közvetlenül közreműködő 
társaságok, jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek tulajdonosai, a Szervező 
hivatalos DS márkakereskedői- és márkaszerviz- hálózatának vezető tisztségviselői, munkavállalói, 
megbízottjai, valamint azok hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 2. pont); 

• A Promócióból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Résztvevők, akik a Promóció 
szellemével ellentétesen vagy nem valós adatokkal vesznek részt a PromócióbanSzervező a nem valós 
adatokat megadó, illetve a Szabályzat feltételeit megszegő Résztvevőket automatikusan kizárhatja a 
Promócióból. 

 
5. A Promóció időtartama: A Promóció 2023. január 9. 00:01 -tól – 2023. május 31. 23:59-ig tart. 
 
6. A Promócióban való részvétel további feltételei és a Promóció menete: 

A Promócióban való részvétel feltétele, hogy a Résztvevő a Promóció időtartama alatt a Lebonyolítónál 
adásvételi szerződést kössön új DS 7 típusú gépjármű vonatkozásában és egyúttal a Promócióhoz kapcsolódó 
regisztrációs lapot kitöltse és ezáltal a jelen Szabályzatot elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismerje el, 
továbbá hozzájáruljon ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatait a Szervező a Promóció lebonyolítása és 
a garantált ajándékok, valamint a Fődíj átadása céljából kezelje. Amennyiben a Résztvevő a Szabályzatot – annak 
bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, és ennek tényét 
írásban jelzi a Szervezőnek, a Promócióból kizárásra kerül, és abban tovább nem vehet részt. 
 
A Promócióban való részvételhez az alábbi feltételeknek együttesen maradéktalanul érvényesülniük kell: 
6.1. A Résztvevő 2023. január 9. 00:01 -tól – 2023. május  31. 23:59 között a Lebonyolítóval adásvételi szerződést 

köt új DS 7 típusú gépjármű vonatkozásában. 
6.2. A Résztvevő új DS 7 típusú gépjárművel összefüggésben a Promóció időtartama alatt esedékes fizetési 

kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.  
6.3. A regisztráció során a Résztvevőnek meg kell adnia a Promócióban való részvételhez szükséges személyes 

adatait. A Fődíjra, illetve a garantált ajándékokra való jogosultság feltétele, hogy a regisztráció során 
megadott adatok teljes mértékben megegyezzenek az adásvételi szerződésen feltüntetett adatokkal, 
valamint az, hogy a valóságnak megfelelő adatok kerüljenek megadásra. Egy adásvételi szerződéssel egy 
alkalommal lehet regisztrálni és egy regisztrációs lap – kisorsolása esetén – csak egy Fődíjra, illetve 
garantált ajándékra jogosít, de egy Résztvevő több, a jelen Szabályzatnak megfelelő adásvételi 
szerződéssel is részt vehet a Promócióban. 

6.4. Egy Résztvevő cégnévre kiállított adásvételi szerződéssel is részt vehet a Promócióban, feltéve, hogy az 
adott cég cégjegyzékbe bejegyzett törvényes képviselőjének minősül vagy rendelkezik a cég által 
cégszerűen aláírt, a Promócióban való részvételre és a Fődíj, illetve garantált ajándék átvételére jogosító, 
a jelen Szabályzat mellékletét képező meghatalmazással és a meghatalmazást a nyertesként való 
kisorsolást követően a Szervezőnek a Szervező által megadott határidőben és elérhetőségre beküldi. 

6.5. A Játék ido ̋tartamán kívu ̈l kötött adásvételi szerződés a Promócióban való részvételre nem jogosít.  
 

7. A Promóció célja: A Promóció legfontosabb célja a DS márka ügyfelek márkahűségének növelése és jutalmazása. 
 

8. Adatkezelés: A Résztvevő a Promócióba való regisztrációval automatikusan és o ̈nkéntesen hozzájárul ahhoz, 
hogy a megadott személyes adatait a Szervező, mint adatkezelo ̋ a Promóció idejére kezelje. A személyes adatok 
a Nyereményjáték végeztével to ̈rlésre kerülnek. A https://www.dsautomobiles.hu/adatkezelesi.html  elérhető 
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adatvédelmi szabályzat nyújt információt arról, hogy a Szervezo ̋ miként kezeli a személyes adatokat, hogyan 
védi azokat, valamint, hogy a személyes adatok tulajdonosai milyen jogokkal rendelkeznek. Az adatkezelésben 
a Lebonyolító, illetve a Fődíj megnyerése esetén a  Fődíj szolgáltatásában partner 42 RESTAURANT (Rudolf Ház 
Kft., adószám: 28801759-2-11; székhely: 2500 Esztergom, Széchenyi tér 23., a továbbiakban: „Partner”) 
adatfeldolgozóként működik közre. 
 

9. Téves vagy megtévesztő adatmegadás esetén: A helytelen vagy megtévesztő adatok megadásáért a Szervező 
nem vállal felelo ̋sséget. A Résztvevő az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi 
ko ̈vetkezményt maga viseli, ideértve azt is, ha az adásvételi szerződésen szereplő adatok nem felelnek meg a 
regisztrációkor megadott adatokkal. Az adatok helytállóságát a Promóció során (vagy azt ko ̈vetően) a 
Szervezőnek nem áll módjában elleno ̋rizni. Az említett esetekkel kapcsolatban a felelo ̋sség és minden ezzel járó 
jogi és anyagi ko ̈vetkezmény minden esetben a Résztvevőt terheli és a Promócióból való kizárását vonja maga 
után. A Szervező a Nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelo ̋sség kizárását a magyar 
jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervezo ̋ kizár minden felelo ̋sséget bármilyen kártérítési, 
kártalanítási igényért a Promócióban való részvétellel összefu ̈ggésben, továbbá a Promóció vagy annak 
lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó ko ̈ltségekért, károkért, 
veszteségekért, kivéve a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget 
megkárosító szerződésszegésért való felelősséget.  
 

10. Sorsolás időpontja: 
A Fődíj sorsolás nem nyilvános, arra a Szervező székhelyén kerül sor 2023. június 5-12. között, random 
számgenerátorral.  
 
A sorsolási időpont a Szervező saját döntéséből módosulhat, ez esetben Szervező a Szabályzat módosításával teszi 
közzé az új időponto(ka)t. 

 
11. Fődíj és garantált ajándékok: 
 

a) A Promóció időtartama alatt az első 10 (tíz), a Szabályzatban foglalt feltételeknek megfelelő Résztvevő, aki 
új DS 7 vonatkozásában új gépjármű adásvételi szerződést köt a Lebonyolítóval, az alábbi 1 darab garantált 
ajándékra jogosult: 
 
2 személy részére szóló és egy exkluzív pezsgőkóstolóra vonatkozó, az Étoile Champagne Barba (Párizs 
Property Kft., székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 5. I. em., adószám: 24863832-2-41, cégjegyzékszám: 
01-09-186523) szóló voucher. A voucherek számozottak és 2023. augusztus 31-éig beválthatók. A 
szolgáltatás kizárólag az eredeti, számozott voucher átadása ellenében jár. A garantált ajándékok 
készpénzre, illetve más ajándékra nem válthatóak. 
A voucher az arra jogosult Résztvevőnek az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg kerül átadásra, 
feltéve, hogy a Résztvevő a regisztrációs lapot szabályszerűen kitöltöte és aláírta. A Promóció időtartama 
alatt az első 1 (tíz) új DS 7 gépjármű adásvételi szerződést kötő Résztvevő személye tekintetében a 
Lebonyolító nyilvántartásai irányadóak. 

 
b) Fődíj: egy 1 éjszakás szállással egybekötött vacsora az esztergomi 42 Restaurant & Bar-ba, 2 főre. 

 
A Fődíj készpénzre, más ajándékra nem váltható. A Fődíj sorsolásra az alábbiak szerint kerül sor: 

 
a. Szervező a Szabályzatnak megfelelő Résztvevőket elektronikus rendszeréből exportálja, sorszámozza 

és véletlen számgenerátor segítségével sorsolja ki a nyertest (továbbiakban: „Nyertes”) és a 
tartaléknyertest (továbbiakban: „Tartaléknyertes”). 

b. Szervező 1 db Nyertest sorsol, valamint 3 db Tartaléknyertest. 
c. A Szervező a Fődíj átadásáig kizárhatja a Promócióból azt a Résztvevőt, aki nem felel meg a 

Szabályzatban, így különösen a 6. pontban rögzített feltételeknek.  
d. A sorsolást követően a Nyertest a Szervező, illetve a Lebonyolító emailben értesíti és egyeztetést 

kezdeményez a nyertes Résztvevővel a Fődíj átvételének feltételeiről, és felhívja céges számla esetén 
a képviseleti jog igazolására vagy a Szabályzathoz csatolt, szabályszerűen kitöltött és cégszerűen 
aláírt meghatalmazás csatolására. Amennyiben a nyertes Résztvevő az értesítést követő 3 
munkanapos határidőn belül nem reagál, vagy nem küldi be a fenti esetben a meghatalmazást, illetve 
képviseleti jogát nem igazolja vagy ha a Fődíjat az egyeztetett időpontban nem veszi igénybe, úgy a 
Fődíjra a továbbiakban nem jogosult, a Fődíjat a Szervező jogosult a Tartaléknyertesnek átadni. 
Méltányolható ok esetén a Szervező a fenti határidőt jogosult szabad mérlegelése alapján, belátása 
szerint meghosszabbítani. Amennyiben a Résztvevő a regisztráció során megadta a telefonszámát is, 
úgy a Tartaléknyertes nyereményre való jogosultságának megállapítása és értesítése előtt a Szervező 
egy alkalommal megpróbálja a Nyertessel telefonon felvenni a kapcsolatos. Amennyiben a 
Tartaléknyertes sem jelentkezik a Fődíjért, úgy helyébe a soron következő Tartaléknyertes lép. Ebben 
az esetben a Tartaléknyertes minden tekintetben a Nyertes helyébe lép, és a Nyertes a továbbiakban a 
Fődíj átvételére nem jogosult. Amennyiben az első Tartaléknyertes értesítése a Nyertesre megállapított 
szabályok betartása mellett szintén eredménytelen, a fentieknek megfelelően a második, harmadik 
Tartaléknyertes lép a helyébe mindaddig, amíg a Fődíj átadására sor nem kerül.  

e. Szervezőt nem terheli felelősség azért, ha céges adásvételi szerződés felhasználása esetén az érintett 
cég és a Résztvevő között a Fődíjjal kapcsolódóan jogvita adódik. 

f. A 9. pontban írtakkal összhangban a Nyertes által megadott személyes adat hitelességét Szervező nem 
vizsgálja, a hiányos vagy helytelen adat miatt Szervezőt felelősség nem terheli, ez a Résztvevő 
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Promócióból való kizárását eredményezi. Szervező nem köteles a Nyertes által megadott hiányos 
adatokat pótolni, ha a megadott adat hiányos vagy helytelen, a Tartaléknyertest lépteti Nyertes helyére 
és eredeti Nyertes elesik a Fődíjtól a d.  pontban meghatározottak szerint. 

g. A Nyertes személyes adatai (név, telefonszám, email cím) a Fődíj megnyerése esetén átadásra kerülnek 
a Partnernek. A Nyertes köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a d. pontnak 
megfelelően a Fődíj átadására kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a Nyertes nem 
tesz eleget, és így a Fődíj időben való átadása meghiúsul, úgy az adott Nyertes nem jogosult a 
továbbiakban a Fődíj igénybevételére. 

 
12. Adó és járulékfizetési kötelezettség: A Promócióval összefüggésben esetlegesen felmerülő nyereményadó és  

járulék befizetési kötelezettséget a Szervező viseli.  
 

 
13. Szervező fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat módosítására, illetve kiegészítésére. 

P Automobil Import Kft. 
Budapest, 2023.01.09. 
 
Melléklet: Meghatalmazás 
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MEGHATALMAZÁS 

 
 
 
 
 
Alulírott _____________________________________________, mint a 
 
cégnév: 
 
székhely: 
 
cégjegyzékszám: 
(a továbbiakban: Társaság) 
 
ügyvezetője ezúton meghatalmazom 
 
név:  
            -t 
lakcím: 
 
email cím: 
 
telefonszám: 
(a továbbiakban: Résztvevő) 
 
arra, hogy a Társaság nevére kiállított, __________________ napján kelt ______________________ adásvételi szerződést 
a Résztvevő a „Új DS 7 promóció” című, 2022. január 9. - 00:01 -tól – 2023. május 31. 23:59-ig terjedő időszakra 
meghirdetett promócióban (a továbbiakban: Promóció) való regisztráció és részvétel céljából felhasználja, annak 
másolatát a Promóció Szervezője és Lebonyolítója részére továbbítsa és nyertesként való kisorsolása esetén a Fődíjat 
átvegye, illetve a garantált ajándékokat átvegye. 
 
 
Kelt:…………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________ 
 
cégnév: 
 
aláíró neve és beosztása: 
 
 
 


