„GÁZT ADUNK” PROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA
1. Az Akció szervezője
Az „Gázt adunk” elnevezésű fogyasztói promóció (továbbiakban: „Akció”) szervezője a MOL Magyar
Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1117 Budapest, Október
huszonharmadika utca 18.) (továbbiakban: „Szervező”).
2. Az Akció időtartama
Az Akció 2019. október 15-én indul és az első 500 jelentkezőig tart.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy az Akció időtartamát megváltoztassa.
3. Az Akcióban részvételre jogosultak
Az Akcióban részt vehet bármely 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy, aki
Magyarországon érvényes lakhellyel rendelkezik, saját tulajdonú személygépjárművel rendelkezik,
amelynek egyben üzembentartója is.
További feltétel, hogy az Akcióban résztvevő elfogadja a jelen Részvételi szabályzatot és teljesítse a
részvétel feltételeit. Az Akcióban az az autós vehet részt, aki az 4.2. pontban található részvételi
feltételeknek maradéktalanul eleget tesz.
Az az autós, aki a jelen Részvételi szabályzat szerinti Akcióban részt vesz, úgy tekintendő, hogy a
részvétel tényével – minden további nyilatkozat elvárása nélkül – magára nézve kötelezőnek elfogadta
a jelen Részvételi szabályzatban foglalt valamennyi feltételt.
A Részvételi szabályzat megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a
szabályokat sértő Jelentkezőt kizárja az Akcióból.
Az Akcióban nem vehetnek részt a cselekvőképtelen, cselekvőképességükben korlátozott természetes
személyek, továbbá a MOL Nyrt. PB-gáz Üzletága, a MOL Nyrt. Marketing és Kommunikációs Osztálya,
Artificial Creative Kft. és a Wavemaker Hungary Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, a szervezésben
és lebonyolításban résztvevő munkavállalói, a velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
állók, és az említettek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

4. Az akció részletei:
4.1. A nem autógáz üzemű autók átalakításának elősegítésére a Szervező az átalakítás megtörténte
után 80 000 Ft-os tankolási- és további kedvezményt biztosít az autógáz üzemanyag árából az
átalakítást elvégzett autók és tulajdonosuk számára.
4.2. Az akcióban való részvételhez az alábbi pontok maradéktalan teljesítése szükséges:

4.2.1. 2019.10.15 után történt autógázos rendszer beszerelése saját tulajdonú
személygépjárműbe.
4.2.2. Az autógáz rendszer beszereléséről a személygépjármű tulajdonosának hivatalos
számlával kell rendelkeznie, valamint a beszerelést bizonyító dokumentációval és a
gázbiztonsági szemle során kapott jegyzőkönyvvel.
4.2.3. A személygépjármű forgalmi engedélye is szükséges a jelentkezéshez, abban az esetben is,
hogy a forgalmi engedélyben még nem került átírásra a gázüzem.
4.2.4. A személygépjármű tulajdonosa jelentkezik a www.gaztadunk.mol.hu weboldalon az ott
megjelölt kapcsolati adatok kitöltésével, a feltöltendő dokumentumokat hiánytalanul és
elfogadható formában feltölti, majd Szervező munkatársa jelentkezéskor a beszerelésről
készült eredeti hivatalos számlát, valamint az autógáz üzem tényét tartalmazó iratokat és
a forgalmi engedélyt megfelelő formátumban bemutatja Szervezőnek.
4.2.5. A jelentkezési feltételeknek megfelelő Jelentkezővel a nyeremény biztosítása érdekében
munkatársunk együttműködési megállapodást köt. A nyertes együttműködési
megállapodásban vállalt elsődleges kötelezettsége, hogy 5 év alatt 5000 liter ECO+
Autógázt tankoljon a MOL töltőállomásokon.
4.2.5.1. Az együttműködési megállapodásban vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén,
a 80 000 Ft-os üzemanyagtámogatási nyeremény a teljesített litereknek
megfelelően arányos visszafizetésére kötelezhető.
Teljesített mennyiség

Maximális kötbér mértéke

0 – 2000 liter

80 000 Ft

2001 – 4000 liter

40 000 Ft

4001 feletti vállalt mennyiséget el nem érő

10 000 Ft

4.2.5.2. A követelmények teljesítésének pontos követése érdekében minden autógáz
tankolás esetén a nyereménnyel kapott Partner Kártya használata szükséges. A
nem Partner Kártyával történt autógáz tankolások nem számolódnak bele a
teljesített literek közé.
4.2.5.3. A személygépjármű eladása a vállalt kötelezettségek alól nem mentesít. Ez
esetben is teljesítenie kell az együttműködési megállapodásban foglaltakat vagy a
kötbér lép életbe.
4.2.5.4. Amennyiben a személygépjármű további használata külső körülmény miatt
meghiúsul (például közúti baleset, elidegenítés) a magállapodás aláírását követő
5 éven belül vis major esetnek minősül. Fentiek esetében a megfelelő bizonyítás
mellett tudunk eltekinteni az együttműködési nyilatkozatban vállalt
kötelezettségektől.

4.3. A jelentkezőket a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja,
a megadott adatok és dokumentumok valósságát ellenőrizheti. Amennyiben a megadott

adatok, vagy dokumentumok nem valós adatokat tartalmaznak vagy a jelentkező bármely
okból nem felel meg a Játékszabály feltételeinek, úgy a Szervező az érintett Jelentkezőt az
Akcióból kizárhatja.
4.4. Amennyiben a Jelentkező jelen Játékszabályzatot vagy az együttműködési megállapodást nem
fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, az Akcióban nem jogosult részt venni,
illetve abból automatikusan kizárásra kerül.
4.5. A Jelentkező téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem
terheli. A Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal
kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

5. A nyertesek kiválasztása:
A 4.2. pontban felsorolt feltételeknek, valamint a Játékszabályzatban megszabott részvételi
jogosultságnak megfelelő Jelentkezők közül kerül ki az első 500 Jelentkező nyertesként. Az 500 közé
való bejutást akkor tudjuk biztosítani, ha hiánytalanul beérkezett a Szervezőhöz minden dokumentum.
Automatikusan senki nem válik nyertessé. Munkatársaink visszaigazolása a jelentkezés
érvényességéről fogja érvényesíteni a nyertessé válást. Hiánypótlás esetén nem az első jelentkezéskor
betöltött sorszám számít, hanem a hiánytalan dokumentáció Szervező felé történt kézbesítésének
időpontja. Nyertesek kiértesítése után további adategyeztetés szükséges, valamint a nyereményhez
tartozó Szerződés megkötése után a nyeremény kiszállításra kerül.
Nyertesek kiválasztása az 500 darabos készlet erejéig tart.
A 2019. október 15. és 2019. október 23. között történt átalakítások - sikeres elbírálás esetén - nem
terhelik az 500 darabos készletet.

6. A nyeremények kézbesítése:
Szervező a nyertes Jelentkezőt a nyereményről elektronikus úton értesíti. A nyertes jelentkező köteles
48 órán belül az értesítésre visszajelezni e-mailben a pbgaz@mol.hu email címre. Ennek hiányában
második értesítés kerül kiküldésre elektronikus úton. Amennyiben a második értesítést követő 48 órán
belül is elmulaszt a Jelentkező e-mailben visszajelezni a megadott email címre, úgy „nem elérhető”nek minősül és az Akcióból kizárása kerül, nyereményre nem jogosult. 48 órán belül történt visszajelzés
után kollégánk időpontot egyeztet a nyertessel az együttműködési megállapodás megkötéséhez.
A MOL Nyrt. a nyereményt postai úton kézbesíti, oly módon, hogy a MOL Group Gift Card Kártyát és
Partner Kártyát az Akcióban foglalt szerződés aláírásának napját követő 30 napon belül ajánlott
küldeményként postára adja a megadott postacímre. A postai kézbesítés során felmerülő
problémákért, esetleges hiányos vagy nem kézbesítésért a MOL Nyrt. felelősséget nem vállal.

7. Nyeremény:

Az Akció ideje alatt összesen 500 darab 80 000Ft értékű MOL Group Gift Card Kártya és MOL Partner
Kártya kerül együttesen kiosztásra. Egy nyertes 1 darab MOL Group Gift Card Kártyát és 1 darab MOL
Partner Kártyát kap. A MOL Group Gift Card kártyán található összeg kizárólag a MOL töltőállomásokon
elérhető MOL ECO+ Autógáz üzemanyag tankolására használható fel. A MOL Partner Kártya
biztosította tankolási kedvezmény, az az 8 Ft/l kedvezmény az Akció lejárta után is érvényesíthető.
8. Személyi jövedelemadó, költségek
A Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a
nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a nyertesek nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen
közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő
további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más
adó, díj és illeték, utazási költség, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.
9. Jogfenntartás
A Szervező fenntartja a jogot, hogy az Akció folyamán bármikor megváltoztassa a támogatás mértékét,
az Akció menetét, a kijelölt akciós időszakot, valamint a jelen Részvételi szabályzatot az Akció
folyamán, - a változást megelőző legalább 24 órával korábban történő előzetes tájékoztatást követően
– az autósok hozzájárulása nélkül egyoldalúan megváltoztassa.
A Szervező jogosult továbbá az Akciót előzetes vagy utólagos értesítés, illetve bejelentés és az autósok
hozzájárulása nélkül, egyoldalú döntéssel szüneteltetni vagy megszüntetni.
Az Akció a 2. pontban meghatározott időtartam lejárta előtt bármikor befejezhető vis maior (így
különösen háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor,
ideértve azt az esetet, amikor a Szervező rajta kívülálló okok miatt képtelen gondoskodni az Akció
megfelelő lebonyolításáról.
A Szervezőt az Akció igénybevételéből vagy a Részvételi szabályzat módosításából, az Akció
felfüggesztéséből, megtiltásából, szüneteltetéséből vagy megszüntetéséből eredően felelősség nem
terheli, a Szervező kizár minden, a fentiekből eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel
kapcsolatos kártérítést és kártalanítást, amelyet a vásárló az Akcióban való részvétellel kifejezetten
tudomásul vesz.
Amennyiben az Akció során olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely az Akció
jogszerű lebonyolítását veszélyezteti, a Szervező fenntartja a jogot, hogy az Akciót szüneteltesse vagy
megszüntesse.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben tisztességtelen részvételt vagy visszaélést
tapasztal az Akció során, úgy az Akció szünetelését vagy törlését rendelje el, és/vagy a visszaélést
elkövető vásárlót kizárja az Akcióból.
10. A Részvételi szabályzat elérhetősége
A Részvételi szabályzat elérhető a www.gaztadunk.mol.hu internetes oldalon.
Budapest, 2020.01.20.
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

