
“Nyerj LG F4WV309S4E mosógépet, vagy az 5 db  10.000 Ft-os / 50db 5.000Ft-os 

havidíjkedvezményt TARR Újítsd meg szerződésed játékban”nyereményjáték játékfelhívása 

1. A Játék elnevezése, szervezője:

A promóciós játék elnevezése: “Nyerj LG F4WV309S4E mosógépet, vagy az 5 db  10.000 Ft-os / 
50db 5.000Ft-os havidíjkedvezményt TARR Újítsd meg szerződésed játékban” (a továbbiakban: 
Játék). 

A Játék szervezője: TARR Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 7100 Szekszárd, Kadarka 

u.18. adószám: 10401127-2-17) a továbbiakban: Szervező.

Az adatok kezelését, nyilvántartását és feldolgozását a Szervező végzi. 

2. A Játékban történő részvétel feltételei:

A Játékban az Általános Nyereményjáték szabályzatban meghatározott feltételek betartása mellett 

részt vehet, aki a nyeremény sorsolásának időpontjában is élő, aktív TARR lakossági előfizetéssel 

rendelkezik. 

3. A Játék időtartama:

A Játék 2022. 10.01. napján 08.00.00 órától 2022.10.31. napján 24.00.00 óráig tart. 

4. A Játék menete:

1. Újítsd meg előfizetési szerződésed 12 vagy 24 hónap határozott idővel 2022.10.01. reggel 8 óra 

és 2022.10.31. éjfél között bármely ügyfélszolgálati elérhetőségünkön.

Győződj meg róla, hogy marketing hozzájárulásod megengedi a sorsoláson való részvételt. 

Amennyiben nem engedi meg, de szeretnél részt venni a sorsoláson kérjük, módosítsd az erre 

vonatkozó hozzájáruló nyilakozatod. 

Amennyiben téged sorsolunk ki és értesítéskor helyesen válaszolsz arra a kérdésre, hogy „Mi a Tarr 

Kft. gyorshívó telefonszáma?” azonnal nyertél. 

5. Nyeremény

 fődíj: LG F4WV309S4E mosógép

 5 db  10.000 Ft-os havidíjkedvezmény

 50db 5.000 Ft-os havidíjkedvezmény

A Játék 3. pont alatt megjelölt időtartama alatt a részvételi feltételeknek megfelelően megújított 

szerződés, aki rendelkezik marketing hozzájáruló nyilatkozattal részt vesz a Játékban. 

6. Sorsolás



A nyertes sorsolás útján kerülnek meghatározásra. 

A sorsolás 2022. november 10. napján, 10:00 órai időpontban történik gépi sorsolással. 

 fődíj: LG F4WV309S4E mosógép

 5 db  10.000 Ft-os havidíjkedvezmény

 50 db 5.000 Ft-os havidíjkedvezmény

Minden sorsolásnál további pótnyerteseket is sorsolunk. A nyeremény átadásának feltétele, hogy 

értesítéskor a kisorsolt ügyfél helyesen válaszol a TARR Kft. által feltett kérdésre, mi szerint:  „Mi a 

Tarr Kft. gyorshívó telefonszáma?” 

A pótnyertes akkor válik a nyeremény elérésének jogosultjává, ha a Szervező a sorsolást a Játékban 

részt vett többszöri próbálkozás (2 üzenet: telefonos megkeresés) ellenére sem éri el a kisorsolt 

ügyfelet, vagy eléri, de a kisorsolt ügyfél nem tud helyesen válaszolni a szervező által feltett kérdésre, 

valamint ha a nyertes megújított szerződésének érvénytelensége a sorsolást vagy a kiválasztást 

követően bizonyosodik be. 

Amennyiben az első pótnyertes hasonlóképp nem válik a nyeremény jogosultjává, ill. az előzőekben 

meghatározott további feltételek bekövetkezése esetén helyébe a 2. pótnyertes lép. A pótnyertesek 

sorrendiségét a húzásuk sorrendje határozza meg. 

7. Nyertes értesítése, nyeremény átadása

A nyertes azonnal értesül a nyereményről, amint a nyereményre jogosulttá válik. 

A fődíj nyertes a nyereményt a TARR Kft. központi ügyfélszolgálatán (7100 Szekszárd, Bezerédj. u. 

2.) tudja átvenni, személyi igazolvány felmutatásával, 2022. november 11-től 2022. november 25-

ig. A nyeremény postázására nincs lehetőség. A havidíj kedvezmény nyerteseknek a havidíj 

jóváírást, beazonosítást követően a következő havi számlán írjuk jóvá.  

A nyertes kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átadására 

legkésőbb 2022. november 25-ig 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 nyeremény átvételének lehetőségét ezen 

határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak 

elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő. 

Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos 

érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével vagy 

gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi 

ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy 

gondnoka jogosult. 

10. Vegyes rendelkezések:

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék 

határidő előtti befejezését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel 

azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. 



A nyereményjátékhoz kapcsolódó felhívás és általános nyereményjáték szabályzat a TARR Kft. 

honlapján, valamint a TARR Kft. ügyfélkapu alkalmazásában elérhető. 

Játékos kijelenti, hogy a játékban való részvétellel a TARR Kft. Általános Nyereményjáték Szabályzatát 

megismerte, és azt magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el, és az abban foglalt 

kötelezettségek betartását vállalja. 

Szekszárd, 2022.09.30. 

TARR Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 

Szervező 




