
Versenyrészvételi feltételek  CST — Ajax Amsterdam

1. Szervező
A  verseny szervezője  a Maxxis International GmbH,
Kaddenbusch 31, 25578 Dageling / Germany (“CST”) and Delticom AG, Brühlstraße 
11, 30169 Hannover/ Germany (“Delticom”).

2. Részvételi  feltételek
Csak nagykorú személyek vehetnek részt a versenyben. A részvételhez legalább 4 
CST abroncsot kell vásárolni a promóciós időszakban, meg kell adni a teljes 
nevet és az elérési lehetőségeket(email és telefonszám) a rendelési űrlapban  
valamint pipát tenni a „Részvétel a promócióban” dobozba.   

A Maxxis (CST) és a  Delticom alkalmazottai, illetve a kapcsolható társaságok a 
Német Társasági Törvény  §§ 15 ff.  Szakaszának értelmében, valamint a 
szervezésben részt vevő személyek nem jelentkezhetnek a promócióba. 

A résztvevők felelősek a személyes adataik helytállóságáért, különös tekintettel 
az email és a postacímre. A részvétellel elfogadja a verseny feltételeit. 
Többszörös jelentkezés nem lehetséges.   

3. Promóciós időszak
A promóciós időszak március 30.-ától 2018 május 31,-éig tart.

4. Nyeremények 
A következő nyereméyneket sorsolják ki a résztvevők között:

1X2 jegy az Ajax Amsterdam (2018/19 idény) meccsre,  kétéjszakás amszterdami 
tartózkodással. A kirándulások és a visszaút költségeit nem vállaljuk. 

A sorsolást a Delticom szervezi. A nyeremények cseréje nem lehetséges. A 
nyeremények nem átruházhatók és nem válthatók készpénzre. Minden résztevő a 
saját egészségi állapotáért felelős. A szervezők nem vállalnak felelősséget a 
résztvevők egészségi állapotáért, amikor azok átveszik a nyereményt.  

5. A nyertesek értesítése
A nyerteseket emailben értesítik a sorsolás után. A verseny keretében a Maxxis 
(CST) és a  Delticom fenntartja a jogot, hogy a nyertesek adatait átadja 
partnereinek az értesítés és a nyeremények átadásának megkönnyítése céljából.  
Amennyiben a nyertes nem lép kapcsolatba a Delticommal egy héten belül az 
értesítés átvétele után, a nyeremény joga visszaszáll. Az utazás ideje nem 
változtatható, ez azt jelenti, hogy a nyeremény joga kártérítés nélkül 
megszűnik, amennyiben a nyertes nem utazhat a megjelölt időben.  

6. A nyeremények kezelése
A nyeremények kezelését csakis közvetlen kapcsolat útján végzik a nyertes és a 
partner, illetve a megbízott útszervező között. Az utazás dátuma nem 
választható. Amennyiben az út nem valósul meg a partner vagy az utazásszervező 
által megadott időben, a nyeremény joga megszűnik. Az utazás megerősítése után 
a nyertesnek a következő, az utazásszervező által megszabott feltételeknek kell  
eleget tennie. Az utazás a repülőtérig vagy vasútállomásig a nyertes költsége. 
Ugyanez érvényes az utazás során fellépett költségekre (minibár, telefon, stb.). 
Az út költségét a legmagasabb költségekkel járó időszak alapján számítják, ezért 
az eredményre kihatással vannak az árfolyamváltozások, foglalás ideje és 
felhasználás.     

7. Visszaélések
Ha felvetődik a gyanú, hogy a nyereményt manipuláció vagy más visszaélés útján 
szerezték meg a Maxxis (CST) és a Delticom fenntartja a jogot, hogy kizárják a 
résztvevőket, visszatartsák vagy visszakérjék a nyereményeket, illetve más 
nyerteseket nevezzenek meg.
 
8. Felelősség korlátozása
A Maxxis (CST) ls a Delticom nem felelős a technikai hibákért, különös 



tekintettel a telekommunikációs kapcsolatokra és a számítógépekre. Maxxis (CST) 
és a Delticom fenntartják a jogot, hogy megszűntessék vagy véget vessenek a 
versenynek bármikor előzetes figyelmeztetés és az okok nyilvánosságra hozatala 
nélkül. Maxxis (CST) és a  Delticom nem felelősek, amennyiben a partner 
fizetésképtelenné válik, amely kihat a verseny lebonyolítására.  Ezenfelül a 
Maxxis (CST) és a  Delticom nem felelősek a szerződésben foglaltak figyelmen 
kívül hagyásáért, ez nem vonatkozik testi sértésre, egészségügyi sérülésekre, 
halálesetekre.       

9. Adatvédelem
A részvétel érdekében a jelentkezőnek személyesen kell regisztrálnia. Harmadik 
személy nem jelentkezhet mások nevében. A jelentkezéssel a résztvevő 
beleegyezik, hogy a Maxxis (CST) és a  Delticom kezelje az adatait a verseny 
lebonyolításának érdekében, illetve ezeket tárolja. Az adatokat, amelyeket a 
résztvevők szolgáltatnak -kivéve, ha ezt a jelentkező külön engedélyt nem ad - 
a verseny során kerül felhasználásra, ez után törlésre kerül és adják át őket 
harmadik személynek.  A résztvevő beleegyezik, hogy nyerés esetén a Maxxis (CST) 
és a Delticom, valamint a partnerek megjelentessék a nevét. A résztvevő 
visszavonhatja engedélyét az adattárolásra vonatkozóan, amellyel lemond a 
részvételről egy írásos nyilatkozat küldésével a Delticom AG, Brühlstraße 11, 
30169 Hannover / Germany postai vagy info@delti.com emailcímre.  

10. Vegyes rendelkezések

10.1 Fellebbezésre  nincs lehetőség. 

10,2 A részvételi  feltételek és a jogi viszonyok a résztvevők és a Maxxis (CST) 
közt a Német Szövetségi Köztársaság törvényei szabályozzák. 

10,3 Amennyiben a rélszvételi feltételek egyike nem alkalmazható, a többi 
rendelkezés érvényben marad. A hibás rendelkezés helyett az értelemnek és célnak 
legközelebben megfelelő rendelkezés lép életbe. Ez akkor is érvényes, ha a a 
jelenlegi feltételek jogi kiskapukat tartalmaznának.
   
10,4 A szerződés végrehajtásának helye, valamint az illetékes bíróság a 
hannoveri , amennyiben a szerződés betartatható. 


