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„KEEP CALM AND DRIVE SAFE” 

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 

1. A nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője 

Smartsurance Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 3152 Nemti, Kossuth út 67. 

Cégjegyzékszám: 12-09-009881 

Adószám: 25935909-2-12 

Képviselője: Szota Szabolcs ügyvezető 

Honlap: https://hellocristo.hu 

E-mail: info@hellocristo.hu 

Postacím: 3152 Nemti, Kossuth út 67. 

2. A Játék időtartama 

A Játék időtartama a Játék kezdetétől a Játék végéig tart.  

A Játék kezdete: 2022. március 1. 00:00 óra 

A Játék vége: 2022. március 28. 23:59 óra 

3. A Játékban történő részvétel feltételei 

3.1. A Játékban a Cristo azon felhasználói vehetnek részt, akik rendelkeznek Beat-tel, és azt 

csatlakoztatták a gépjármű OBDII csatlakozóján keresztül a gépjárműhöz. 

3.2. Amennyiben a Játék kezdetén nem rendelkezel Beat-tel, azonban a Játék időtartama alatt 

megrendelet a Beat-et, és azt csatlakoztatod a gépjárműhöz, úgy a Játékhoz időközben is 

csatlakozhatsz, és a Játékban részt vehetsz. 

3.3. Felhívjuk a figyelmed, hogy a Játékban való részvételhez jelentkezned kell, a Játékban való 

részvétel nem automatikus. A Játékba a Cristo-n keresztül van lehetőséged jelentkezni, 

méghozzá úgy, hogy a Dashboard képernyő alján lévő gombra kattintással eljutsz a 

„Versenyezz velünk” elnevezésű felületre, ahol a „Csatlakozom a játékhoz” gombra 

kattintással tudsz jelentkezni. A Játékba történő jelentkezéssel hozzájárulsz a Játék során 

megadandó személyes adatok Adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez. Jelentkezés 

hiányában a Játékban nem vehetsz részt. 

3.4. A Játékban továbbá akkor vehetsz részt, amennyiben a megfelelő jelölőnégyezet 

bepipálásával kijelented, hogy a jelen Nyereményjáték Szabályzatban foglaltakat elolvastad, 

elfogadod és magadra nézve kötelezőnek ismered el, valamint a „Keep Calm and Drive Safe” 

Nyereményjáték Adatkezelési tájékoztatóját megismerted. 

3.5. A Játékra történő jelentkezés során meg kell adnod egy becenevet, amellyel a Játékban részt 

veszel, és amelyet a Játékban részt vevő többi játékos is láthat a Játék aktuális állását tükröző 

rangsor megjelenítésekor. 

3.6. A Játékban való részvételhez az egyes pontokban meghatározott feltételeknek együttesen kell 

teljesülnie, és minden esetben be kell tartanod a Cristo használatával kapcsolatos 
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dokumentumokban, úgy, mint a Cristo ÁSZF-ben, a Beat Vásárlási-, és Használati Szerződési 

Feltételekben, továbbá a Beat Eszközhasználati Feltételekben foglalt rendelkezéseket. 

3.7. A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: 

a) a Játék szervezőjének tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint azok 

Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, 

b) 18. életévüket be nem töltött személyek,  

c) jogi személyek. 

3.8. A Játék szervezője fenntartja a jogot, hogy a Játék bármely szakaszában a Játékból kizárjon, 

vagy a nyertes részére a nyeremény átadását megtagadja, továbbá az alábbi magatartásoddal 

összefüggésben felmerült kárát jogi úton érvényesítse, vagy büntető eljárást kezdeményezzen 

veled szemben, ha 

a) a Játék menetének befolyásolásával, vagy egyéb, jogszabályba vagy jelen Nyereményjáték 

Szabályzatba ütköző módon kívánsz a Játék során a nyereményhez jutni,  

b) más Játékos vagy harmadik személy adataival visszaélsz, 

c) a Játék tisztességes lebonyolítását bármilyen egyéb módon veszélyezteted. 

4. A Játék menete 

4.1. Amennyiben teljesíted a 3. pontban meghatározott feltételeket, és jelentkezel a Játékra, úgy a 

Játékban az egy-egy utad alapján kapott vezetési pontszámoddal veszel részt, amit az egy-egy 

utad alatt vétett hibáid, és azok nagysága alapján kapsz. A Játék során az számít hibának, ha 

hirtelen kanyarodsz, fékezel, vagy gyorsítasz. 

4.2. A Játékban részt vevő játékosok sorrendjét a fentiekben meghatározottak szerint megszerzett 

pontszámok összege adja, amely összeg a megtett utak hossza alapján súlyozásra kerül. Ennek 

megfelelően az adott út pontszáma az alábbiak szerint kerül felszorzásra:  

Az út hossza 0-10 km 

Szorzó: 1x 

Az út hossza 10-30 km 

Szorzó: 2x 

Az út hossza 30-80 km 

Szorzó: 3x 

Az út hossza 80 km felett 

Szorzó: 4x 

4.3. A 4.1. és 4.2. pontok alapján megkapott szám kerül be a Játék pontozásába. A pontszámítást 

egy külön algoritmus végzi. 
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4.4. A Játék során több nyertes is kihirdetésre kerül, méghozzá a Játék időtartama alatti heti 

szakaszok alapján heti nyertesek, valamint a Játék teljes időtartama alatt megszerzett 

pontszámok összesítése alapján történik a nyertesek kihirdetésre. 

4.5. A Játék heti szakaszai az alábbiak szerint alakulnak: 

a) 1. hét: 2022. március 1. 00:00 órától 2022. március 7. 23:59-ig tartó időszak, 

b) 2. hét: 2022. március 8. 00:00 órától 2022. március 14. 23:59-ig tartó időszak, 

c) 3. hét: 2022. március 15. 00:00 órától 2022. március 21. 23:59-ig tartó időszak, 

d) 4. hét: 2022. március 22. 00:00 órától 2022. március 28. 23:59-ig tartó időszak. 

4.6. A heti szakaszok alapján az adott héten első helyen végző, valamint a Játék teljes időtartama 

alatt megszerzett pontszámok összesítése alapján az első 3 helyen végző játékosok kerülnek 

nyertesként kihirdetésre.  

4.7. Fontos szabály, hogy amennyiben az összesítés alapján az első 3 helyen végző játékosok 

valamelyike egyben valamely hét heti nyertese is, úgy az adott hét második helyezettje kerül 

nyertesként kihirdetésre. Amennyiben egy játékos több hét során is nyertesként kerülne 

kihirdetésre, úgy az adott hét második helyezettje kerül nyertesként kihirdetésre. 

4.8. A „Versenyezz velünk” elnevezésű felületen található "Hogy áll a verseny?" gombra 

kattintással egy külön weboldalon találod meg a heti és az összesített rangsort, ahol a Játékban 

részt vevő játékosok beceneve és pontszáma is látható. 

4.9. A 3. pontban meghatározott részvételi feltételeknek való megfelelést a Játék szervezője a 

nyertes kihirdetését megelőzően ellenőrzi és a nyereményből kizárja mindazokat, akik a 

részvételi feltételeknek nem felelnek meg. 

4.10. A heti nyertesek 7 naponta kerülnek kihirdetésre, az alábbi időpontokban: 

a) 1. heti nyertes: 2022. március 8. 16:00 óra 

b) 2. heti nyertes: 2022. március 15. 16:00 óra 

c) 3. heti nyertes: 2022. március 22. 16:00 óra 

d) 4. heti nyertes: 2022. március 29. 16:00 óra 

4.11. Az összesítés szerinti nyertesek kihirdetésének időpontja: 2022. március 29. 16:00 óra. 

4.12. A Játék szervezője a nyerteseket nyilvánosan kihirdeti, a Játék során megadott becenevét, 

illetve nevét közzéteszi honlapján, valamint közösségi oldalain. 

4.13. A nyerteseket továbbá a Játék szervezője elektronikus úton, a megadott e-mail címen értesíti 

a nyertes kihirdetésének időpontjától számított 3 munkanapon belül. Ezzel egyidejűleg 

tájékoztatja a nyertest a nyeremény igénybevételével és lebonyolításával kapcsolatos 

információkról. 

4.14. Amennyiben bármely személyes adatod hibásan adtad meg, és ezt a nyereményjáték 

zárásának időpontjáig a Játék szervezőjének e-mail címére küldött üzenet útján jelzed, úgy a 

Játék szervezője a hibásan megadott adatot javítja. 
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4.15. Amennyiben a nyertes hibásan adta meg valamely személyes adatát, és ezáltal a Játék 

szervezője nem tudja értesíteni a sorsolás eredményéről, úgy a nyertes a nyereménytől elesik. 

5. A nyeremény és annak igénybevétele 

5.1. A Játék nyereménye, hogy a kihirdetett nyertesek a Játék záró rendezvényén, a Driving Camp-

en részt vehetnek. 

5.2. A Játék záró rendezvényének időpontja: 2022. április 2.  

5.3. A Driving Camp-en megrendezésre kerül a nyertesek között egy ügyességi verseny, amelyet 

szakmailag a Driving Camp instruktorai állítanak össze. A Játék záró rendezvényre bejutó 

minden nyertes díjazott lesz, azonban a nyertesek a Driving Camp-en megrendezett ügyességi 

versenyen kialakuló sorrend alapján kapnak ajándékot. 

5.4. A nyertes köteles a nyereményről történő értesítést követő 3 munkanapon belül visszajelezni 

annak érdekében, hogy a Játék záró rendezvényén történő részvételről, és annak pontos 

időpontjáról, valamint lebonyolításáról egyeztessen a Játék szervezőjével. A nyertes ezen 

határidőn belül jogosult lemondani a nyereményéről a Játék szervezőjének e-mail címére 

küldött üzenet útján.  

5.5. Amennyiben a nyertes a nyereményről történő értesítést követő 3 munkanapon belül nem 

jelez vissza a Játék szervezőjének e-mail üzeneten keresztül, úgy a nyertes a nyereménytől a 

határidő lejártával elesik.  

5.6. A nyertes köteles együttműködni a Játék szervezővel a Játék záró rendezvényén történő 

részvétel, és annak lebonyolítása érdekében. Amennyiben a nyeremény igénybevétele a 

nyertes hibájából hiúsul meg, vagy a nyertes a nyereményt visszautasítja, továbbá a Játék 

szervezője által megadott feltételek mellett a nyereményt nem tudja igénybe venni, úgy a 

nyertes a nyereménytől elesik.  

5.7. A nyereményt csak olyan játékos nyerheti meg és veheti igénybe, aki a Játék időtartama alatt 

és a nyertes kihirdetésének időpontjában is a jelen Nyereményjáték Szabályzatban 

meghatározott valamennyi feltételt teljesíti. 

5.8. A nyereményt kizárólag a nyertes veheti igénybe, a nyereményt átruházni nem lehet. A 

nyeremény továbbá nem cserélhető ki, és pénzre nem váltható. 

5.9. A Játék szervezője jogosult a nyereményt bármikor megváltoztatni, vagy azzal egyenértékű 

más nyereményre cserélni. A nyertes nem jogosult a Játék szervezőjével szemben semmilyen 

jogcímen igényt érvényesíteni abból eredően, ha az átvett nyeremény bármiben eltér a jelen 

Nyereményjáték Szabályzatban, vagy a Játék szervezőjének honlapján meghatározott 

nyereménytől. A honlapon és a jelen Nyereményjáték Szabályzatban a nyereménnyel 

kapcsolatban feltüntetett képek, információk, fotók csak tájékoztató jellegűek, nem kötelezik 

a Játék szervezőjét. 

5.10. A Játék szervezője nem vállal felelősséget a nyereménnyel kapcsolatos minőségi kifogásokért, 

és a nyereménnyel kapcsolatos egyéb igények a Játék szervezőjével szemben nem 

érvényesíthetők. 
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5.11. A nyeremény igénybevételéhez szükséges gépjárművet a nyertesnek kell biztosítania, és a 

Driving Camp-en kizárólag saját felelősségére vehet részt, amelynek során be kell tartania a 

Driving Camp-en történő részvétel szabályait. 

5.12. A nyeremény igénybevételével kapcsolatban felmerülő bármely költséget nyertesnek kell 

viselnie, így például a nyereményjáték igénybevételének helyszínére történő utazás, illetve a 

Driving Camp-en való részvétel üzemanyagának költségeit. 

5.13. A Játék szervezője nem vállal felelősséget a nyereményjáték igénybevétele során keletkezett 

bármely kárért, a keletkezett károkért a nyertes nem érvényesíthet semmilyen igényt a Játék 

szervezőjével szemben. 

5.14. A nyeremény igénybevétele során a Játék szervezője fénykép- és videofelvételeket készíthet 

a nyertesről, és azokat a marketing tevékenysége során felhasználhatja. A fénykép- és 

videofelvételek elkészítéséhez és felhasználásához a nyertes a Játékban való részvétellel 

hozzájárul. 

6. A játékszabályok változtatásából és a Cristo alkalmazás nem rendeltetésszerű 

működéséből fakadó felelősség 

6.1. A Játék szervezője a jelen Nyereményjáték Szabályzat és a Játék menetének, vagy a Játék 

bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. 

6.2. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely 

visszaélésre adhat lehetőséget, a Játék szervezője fenntartja a jogot, hogy a Játékot 

szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. 

6.3. A Játék szervezője nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Cristo alkalmazás 

vagy annak bármely tartalma bármely okból kifolyólag nem elérhető, vagy nem 

rendeltetésszerűen működik. 

6.4. A jelen Nyereményjáték Szabályzat a Játék teljes időtartama alatt elérhető a Játék 

szervezőjének honlapján. 

7. A közterhek viselése 

7.1. A Játék szervezőjét terheli a nyeremény után megfizetendő adó és járulékok összege, amelyet 

a nyertes által megadni szükséges személyes adatok alapján teljesít. 

7.2. A nyereményt terhelő személyi jövedelemadó megfizetéséről a Játék szervezője tájékoztatja 

a nyertest, kérésre igazolást állít ki részére. 


