
HIVATALOS JÁTÉK- ÉS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT  

„TANKOLJ ECO+ AUTÓGÁZT ÉS NYERJ DACIA DUSTER -t!” 
FOGYASZTÓI PROMÓCIÓ MOL ECO+ AUTÓGÁZ TERMÉKKEL A KIJELÖLT MOL 

TÖLTŐÁLLOMÁSOKON  

 

1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐI 

A „Tankolj ECO+ Autógázt és nyerj Dacia Duster-t!” fogyasztói promóció (továbbiakban: 

„Nyereményjáték”) szervezője a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

(székhelye: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.) (továbbiakban: „Szervező” vagy 

„Adatkezelő”). A Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelést, a Nyereményjáték lebonyolításához 

kapcsolódó egyéb feladatokat a Szervező, valamint az Artificial Creative Kft. (székhely: 1053 Budapest, 

Veres Pálné utca 9. I. em. 2.), a Neo Interactive Kft. (cím: 1118 Budapest, Gombocz Zoltán utca 9.), a 

KMAK Kelet-Magyarországi Adatközpont Kft. (5071 Besenyszög, Táncsics Mihály út 10.), a Reanult 

Hungária Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 140.)  végzik, mint a Nyereményjátékban a Szervező 

közreműködői („Adatfeldolgozók”). 

 

2. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK 

A Nyereményjátékban részt vehet minden cselekvőképes, magyarországi lakcímmel rendelkező 18. 

életévét betöltött, a jelen pontokban meghatározott személyi körbe nem eső természetes személy (a 

továbbiakban: "Játékos"), aki a Nyereményjáték időtartama alatt vásárol legalább egy (1) liter ECO+ 

Autógáz üzemanyagot, bármely, a Nyereményjátékban résztvevő töltőállomások egyikében, majd a 

Nyereményjáték Időtartama alatt elektronikusan regisztrál a www.lpg.mol.hu domain alatti 

weboldalon (a továbbiakban: „Honlap”), és feltölti a vásárlást igazoló blokk, vagy számla adatait (a 

továbbiakban: „Pályázat”). A Nyereményjátékban résztvevő töltőállomások listáját az 1. sz. melléklet 

tartalmazza.  

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező, az Adatfeldolgozók, azok leányvállalatai, 

továbbá azok, illetve a játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó 

szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. 

pontjában meghatározott hozzátartozói. Leányvállalatnak minősül mindazon társaság, amely legfőbb 

döntéshozó szervében a Szervező közvetlenül vagy közvetve a szavazatok több mint 50%-ával 

rendelkezik, vagy külön szerződésben rögzített többségi tulajdonosi vagy egyéb kontroll jogot gyakorol. 

A Nyereményjátékból kizárt leányvállalatok listáját a 2. számú melléklet tartalmazza.  

Továbbá a Nyerményjátékban nem vehetnek részt az 1. sz. mellékletben listázott töltőállomások 

tulajdonosai, vezető tisztségviselői és munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban állók, valamint mindezen személyeknek a Ptk. 8:1 § (1) bek. 1. pontjában meghatározott 

hozzátartozói. 

 

 

3. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA 

http://www.lpg.mol.hu/


A Nyereményjáték 2020. október 1. 00 óra 00 perctől – 2020. november 30. 23 óra 59 percig tart, a 

Nyereményjátékban kizárólag ezen időszak alatti vásárlásokkal lehet részt venni. A vásárlást igazoló 

blokkot 2020. december 04. 23:59 percig lehet feltölteni a https://lpg.mol.hu honlapra, ezen időpont 

után további feltöltés még érvényes blokk esetén sem lehetséges. 

 

4. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉKEK 

A Nyereményjátékban résztvevő termékek: 

- MOL ECO+ Autógáz 

A Nyereményjátékban résztvevő termék árát a vásárló: 

- készpénzzel, 

- bankkártyával, 

- Multipont kártyával 

egyenlítheti ki. 

A MOL Nyrt. által kibocsátott, a MOL üzleti vásárlói részére szóló üzemanyagkártyákkal (MOL Group 

Gold Europe kártya, MOL Group Gold Hungary kártya, MOL Group Gold Hungary Prepaid kártya, MOL 

Group Gift kártya) a Nyereményjátékban az érintett termékek ára nem egyenlíthető ki, ezen kártyák a 

Nyereményjátékban nem vesznek részt. 

 

5. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ TÖLTŐÁLLOMÁSOK 

A Nyereményjátékban résztvevő töltőállomások listáját az 1. sz. melléklet tartalmazza. A mellékletben 

nem szereplő töltőállomások nem vesznek részt a Nyereményjátékban. A Szervező fenntartja a jogot, 

hogy az 1. sz. mellékletben felsorolt töltőállomások körét a Nyereményjáték folyamán bármikor 

bővítse, vagy szűkítse, a Nyereményjáték menetét, a Nyereményjátékra kijelölt időszakot a 

Nyereményjáték folyamán - a változást megelőző legalább 24 órával korábban történő előzetes 

tájékoztatást követően - egyoldalúan megváltoztassa. 

 

6. A NYEREMÉNYJÁTÉK MENETE 

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele, legalább 1 liter a 4. pontban meghatározott üzemanyag 

vásárlása az 1. sz. mellékletben szereplő töltőállomások egyikében, majd azt követően a 

Nyereményjátékba való pályázás az alábbiakban ismertetettek szerint, továbbá a vásárlás adatainak 

feltöltése a 3. pontban meghatározott időtartamon belül, továbbá a vásárlását igazoló blokk vagy 

számla megőrzése legalább 2021. január 31-ig. 

 

a. PÁLYÁZAT 

A pályázáshoz a Honlapon a következő adatok megadása kötelező:  

- Teljes név  
- E-mail cím  
- Telefonszám (amelyiken biztosan elérhető és értesíthető nyeremény esetén) 
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- a Termék vásárlását igazoló blokk vagy számla adatai. 
 
A Játékos a pályázás során a nyilatkozattétel céljára szolgáló külön-külön mező bejelölésével elismeri, 

hogy elmúlt 18 éves, továbbá teljeskörűen megismerte a Játék- és részvételi szabályzatot és az ahhoz 

tartozó Adatvédelmi Tájékoztatót, valamint a Honlap Cookie-szabályzatát, és azokat önkéntesen és 

feltétel nélkül elfogadja és hozzájárul fenti személyes adatai kezeléséhez. 

Amennyiben a Játékos a Játék- és részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését, illetve az 

Adatvédelmi Tájékoztatót nem fogadja el, a Nyereményjátékban nem jogosult részt venni. 

A Játékosok a regisztrált e-mail címük vagy telefonszámuk alapján kerülnek azonosításra, így az e-mail 

cím vagy telefonszám esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai 

problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége, rossz telefonszám) 

Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 

A Játékosoknak saját maguk által regisztrált és használt e-mail címmel szükséges részt venni a 

Nyereményjátékban. A Nyereményjátékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából 

fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja, amennyiben a Játékos által 

megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét a Játékos viseli 

kizárólagosan. 

A Nyereményjátékban kizárólag a https://lpg.mol.hu weboldalon történő regisztrációval, jelen 

részvételi szabályzatban leírtak betartásával lehet részt venni. 

Az a vásárló, aki a jelen Részvételi Szabályzat szerinti Nyereményjátékban regisztrál, úgy tekintendő, 

hogy részt vesz a Nyereményjátékban és a részvétel tényével - minden további nyilatkozat elvárása 

nélkül – magára nézve kötelezőnek elfogadta a jelen Játék- és részvételi szabályzatban foglalt 

valamennyi feltételt. 

Játékos bármikor kérheti, hogy Pályázatát, valamint az abban tárolt adatait Szervező haladéktalanul 

töröljék, amely kérésének Szervező a beérkezett kérelem észlelését követően haladéktalanul eleget 

tesznek. Játékos a törlést pbgaz@mol.hu e-mail címen kezdeményezheti. Szervező a jelen pontban 

foglalt feltételekről és eljárásról a törlési kérelem beérkezését követően válaszüzenetben 

haladéktalanul tájékoztatják a Játékost. A Játékos a Nyereményjátékban való részvételre, 

Nyereményre a törlését követően nem jogosult. 

A Játékosok a személyes adataik kezelésére, az adatbiztonságra, illetve a Játékosokat az adataik 

kezelésével összefüggésben megillető jogosultságaira vonatkozó részletes szabályokat a 

Nyereményjáték Adatvédelmi Tájékoztatójában találják, amelynek megismerését és az abban foglalt 

rendelkezések elfogadását a Regisztráció során a megfelelő mező kipipálásával a Játékos kifejezetten 

megerősíti. 

A Játékosnak a Honlapon a megadott technikai instrukciók figyelembevételével, az erre vonatkozó 

résznél fel kell tölteni a Termék vásárlását igazoló blokk vagy számla adatait, (minta: SZÁM: 

NY/A0600000X/XXXX/XXXXX; vagy SZ/A0600000X/XXXX/XXXXX) a továbbiakban: "Pályázat"). 

Egy Pályázat kizárólag egy (1) blokk vagy számla adatait tartalmazhatja; illetve egy vásárlást igazoló 

blokk vagy számla a Nyereményjátékban csak egyszer vehet részt. A Nyereményjátékban a 2020. 

október 1. és november 30. között történt vásárlásokhoz tartozó blokkokkal/számlákkal lehet részt 

venni. 

Szervező minden nyeremény átadását megelőzően ellenőrzik a nyertes által elektronikus úton 

beküldött számviteli bizonylaton szereplő számot, a vásárlás dátumát, időpontját. Amennyiben a 
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megadott adatok hiányosak, hibásak vagy nem felelnek meg a valóságnak, a vásárlás nem a 

Nyereményjáték időtartamára esik, és/vagy nem a résztvevő MOL töltőállomásokon történt, úgy 

Szervező nem fogadja el nyertesnek az adott játékost. A Szervező a nem valós adatokat megadó vagy 

a Játékszabályzat feltételeinek bármely okból nem megfelelő Játékosokat a Nyereményjátékból 

kizárhatja. 

A Játékos köteles a Nyereményjáték végét követően, 2021. január 31-ig a Pályázatához tartozó 

számviteli bizonylatot sértetlen és jól olvasható állapotban megőrizni. Szervező a Nyereményjáték 

során bármikor elkérheti és ellenőrizheti a Pályázathoz tartozó nyugta/számla eredeti példányát. 

Amennyiben a Játékos a Szervező kérésére nem tudja biztosítani a vásárlást igazoló eredeti számviteli 

bizonylatot, a Szervező jogosult a Játékos Pályázatát a Nyereményjátékból kizárni. 

Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik 

megadásával küldenek be a Nyereményjátékba. 

Érvénytelen Pályázatnak minősül az egyszer már feltöltött bizonylat újbóli feltöltése akár azonos 

Játékos, akár másik személy által. 

Bármilyen módon hamisított vagy manipulált, illetve az olvashatatlan vagy hiányosszámviteli bizonylat 

érvénytelennek minősül és nem vesz részt a Nyereményjátékban. A Nyereményjátékban részt vevő 

Pályázatok érvényességével, valamint a Nyereményjáték jelen pontjában nem szabályozott 

kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a 

Pályázatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét. 

Azok a Pályázatok, amelyek a Játék- és részvételi szabályzatban leírt alaki és tartalmi előírás 

valamelyikének nem felelnek meg, a Nyereményjátékból kizárásra kerülnek. 

A Játék- és részvételi szabályzatnak megfelelő, de nem valós adatokat tartalmazó Pályázatok 

érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembevételre a Nyereményjátékban, továbbá Szervező a 

nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárja a Nyereményjátékból. 

A Pályázatokat a Játék- és részvételi szabályzat feltételeinek teljesítése érdekében a Szervező 

megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a 

Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Nyereményjátékból kizárhatja. 

A Nyereményjátékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a 

Nyereményjáték szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem 

valós adatokkal történő regisztrációval vesznek részt a Nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a 

nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen résztvevőknek minősülnek 

például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, 

akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több 

személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyüktől a tisztességesen játszani 

kívánó többi játékost, illetve ezen játékosok nyerési esélyeit a leírt magatartásukkal csökkentik. Ilyen 

személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Nyereményjátékban 

abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban 

meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni 

minden olyan kárt, amelyet a Nyereményjátékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak. 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, 

aki bármely a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. 



A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett Nyereményjátékukból 

kizárja azt a Játékost, aki a Nyereményjáték során bizonyítottan a Nyereményjáték internet oldalának 

feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra, illetve a 

Nyereményjáték menetének manipulálására lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni. 

A kizárás Szervező egyoldalú, indokolással ellátott, írásba foglalt értesítésével hatályosul és a kizárást 

a Játékos köteles tudomásul venni. 

 

b. HETI NYEREMÉNYEK SORSOLÁSA 

A Szervező a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével a 

Nyereményjáték teljes időtartamára a Nyereményjáték kezdete előtt előre minden hétre három nyerő 

időpontot sorsol ki. A nyerő időpontok az adott héten belül külön napokra esnek, napon belül 07 óra 

00 perc 00 másodperc és 20 óra 59 perc 00 másodperc közé kerülnek kiosztásra, másodpercnyi 

pontossággal, a Játék teljes időtartamára.  

A Honlapon regisztrált Játékosok közül minden héten három Játékos kerül kisorsolásra. A három 

nyertes az, aki az előre kisorsolt nyerő időpontok után a legközelebbi időpontban töltötte fel a 

Honlapra a vásárlását igazoló nyugta adatait és véglegesítette regisztrációját. A három heti nyertes 

részére egyenként egy 50 000,- Ft (azaz ötvenezer forint) értékű MOL Gift üzemanyagkártyát juttatunk 

el postai úton a regisztráció során megadott e-mail címen / telefonszámon egyeztetett címre. 

A heti nyeremények nyerteseit a Szervező hetente, legkésőbb a soron következő hetet követő hét 

utolsó munkanapjának végéig értesíti. Szervező minden heti nyerő időpontra a nyerteseken felül két 

pótnyertest is sorsol. Amennyiben a kisorsolt nyertes Játékos beküldött adatainak ellenőrzése során 

bebizonyosodik, hogy azok nem felelnek meg a játékszabályzatban foglalt feltételeknek, illetve a 

nyertes a Szervezővel az értesítését követően 10 munkanapon belül nem veszi fel a kapcsolatot vagy 

nem elérhető, úgy a nyertes Játékos kizárásra kerül a játékból és helyette a nyeremény a kisorsolt 

Tartaléknyertesnek kerül átadásra. A nyertes adatainak egyeztetését követően az ajándék 30 napon 

belül kerül kiszállításra a nyertes által megadott magyarországi címen futárszolgálattal. 

Egy Játékos a heti nyereményekből csak egyet nyerhet a Nyereményjáték során. 

 

 
c. FŐNYEREMÉNY SORSOLÁSA 

A Szervező a véletlenszerűség elvének eleget tevő www.random.org véletlenszám generátor 

segítségével (gépi sorsolás), közjegyző jelenlétében sorsolja ki a Nyereményjáték főnyereményének 

nyertesét 2020. december 15-én délután 14:00 órakor a Szervező székhelyén közjegyző jelenlétében. 

A sorsolás nem nyilvános. 

A Szervező fenntartja a mindenkori sorsolás előre meghirdetett időpontjának megváltoztatási jogát. 

Az időpontváltozást a Szervező a Honlapon (a Játék- és részvételi szabályzat módosításával) közzé teszi. 

A főnyeremény sorsolásban a Nyereményjáték során minden vásárló annyi feltöltött 

nyugtával/számlával vehet részt, ahánnyal teljesíti a Nyereményjáték feltételeit. 

A Szervező a fődíj sorsoláson 5 (öt) db fődíj tartaléknyertest sorsol ki. 

Sorsolás menete: A nyereményjátékban minden Játékoshoz kódfeltöltésenként rendelünk egy 

sorszámot 



A random.org online sorsoló a véletlenszerűség elvének megfelelően egy gombnyomásra kiválaszt egy 

sorszámot az előre definiált számtartományból. A definiált számtartomány 1 és a nyereményjátékban 

résztvevő összes kódfeltöltés összszáma közé esik.  Amelyik sorszám kerül ki elsőként, az ahhoz a 

sorszámhoz tartozó Játékos lesz a Nyereményjáték főnyertese. 

A további 5 db – a sorsolás sorrendjében – kisorsolt sorszámokhoz tartozó Játékosok lesznek a 

nyereményjáték tartalék nyertesei. 

A sorsolás a Játékban érvényesen rögzített és a sorsolás időpontjában nem törölt, a jelen 

Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő Regisztrációk között történik. 

A fődíj Tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a fődíjra, amennyiben a fődíj 

nyertese vagy az előttük álló fődíj tartaléknyertes bármely okból nem teljesíti a jelen részvételi 

szabályzatban foglaltakat; vagy a nyereményt nem veszi át vagy visszautasítja; vagy kizárásra kerül; 

vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes bármely okból kizárásra kerül. A tartaléknyertesekre 

egyebekben a nyertesekre vonatkozó rendelkezések irányadók. 

A Szervező a Nyeremény átadásáig zárhatja ki a Nyereményjátékból azt a Játékost, aki nem felel meg 

a Játékszabályban rögzített valamely feltételnek. 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett Nyereményjátékából kizárja 

azt a Játékost, aki a Nyereményjáték során bizonyítottan a Nyereményjáték internet oldalának 

feltörésével, robot vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon 

kíván előnyhöz jutni. 

Szervező szintén kizárhatja a Nyereményjátékból azt a nyertes Játékost, aki a Játék- és részvételi 

szabályzat 7.2. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető. 

Amennyiben az adott Nyeremény (heti és főnyeremény) Tartaléknyertesei közül egy 

Tartaléknyertesnek sem lehetséges az adott nyeremény kiadása, a Nyereményt a Szervezőmásnak nem 

ajánlja fel, az adott Nyeremény a Szervezőnek visszaszállításra kerülnek, illetve a Szervezőnél 

maradnak. 

 

7. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA 

 

a. NYEREMÉNYEK 

A Nyereményjátékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra: 

- A Nyereményjáték teljes ideje alatt hetente 3 Játékos 50 000Ft értékű Gift kártyát nyerhet. 

A heti nyeremény előre feltöltött MOL Gift kártyán kerül átadásra, amely csak Autógáz 

tankolásra használható fel. 

A nyeremények szállítási költségét (posta vagy futárszolgálat díja) a Szervező viseli, azonban 

minden egyéb felmerülő költség a Nyertest terheli. 

- A Nyereményjáték végén a fődíj 1 db (azaz egy darab) DACIA DUSTER PRESTIGE LPG 

személyautó (a gépjármű felszereltségét a 3. számú melléklet tartalmazza) kerül kisorsolásra. 

A nyereményhez tartozó, a gépkocsi üzembehelyezésének díjait (vagyonszerzési illeték, 

rendszám, törzskönyv, forgalmi engedély) a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő adó, díj 



és illeték, illetve minden kapcsolódó költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére 

történő utazás költségei, kötelező biztosítás) a Játékost terhelik 

A Nyeremények másra át nem ruházhatók (a fődíjat kivéve), és készpénzre át nem válthatók.  

A nyertes Játékosokat SZJA és egyéb adó és járulékfizetési kötelezettség nem terheli, az azokkal 

kapcsolatban esetlegesen felmerülő adófizetési kötelezettséget a Szervező vállalja. 

 

b. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE 

Nyerőidőpontos nyertesség – heti nyeremények - esetén a nyertes Játékos e-mailes értesítést kap a 

nyertesség validálását követően, legkésőbb a soron következő hetet követő hét utolsó munkanapjának 

végéig értesíti. A Nyereményjáték során történő főnyeremény megnyerése esetén a Szervező a nyertes 

Játékost a nyereményről elektronikus úton értesíti a Játékos által a regisztráció során megadott e-mail 

címre küldött e-mail útján, amelyről a nyertes Pályázat érkezett, a sorsolást követő legkésőbb 5 napon 

belül. 

A nyertes Játékos az első értesítést követő tíz (10) naptári napon belül köteles az adatait megerősíteni 

a nyereményértesítőben megküldött módon és megadni szállítási címét. 

Amennyiben ezen időtartamon belül a nyertes a Szervező megkeresésére nem reagál, vagy nem 

elérhető, nem működik együtt, úgy Szervező a nyereményt a Tartaléknyertesnek adja át. 

A Szervező a nyertes Játékostól postai úton bekérheti a feltöltött Pályázat adatait tartalmazó eredeti 

blokkot vagy számlát a nyereményre való tényleges jogosultság igazolása céljából, ezért a blokkokat és 

a számlákat a Játékosoknak meg kell őrizniük legalább 2021. január 31-ig. Az eredeti blokk vagy számla 

beküldésére a nyertes Játékosnak legfeljebb 10 naptári nap áll rendelkezésére a Szervező ilyen irányú 

megkeresésének kézhezvételétől számítva az alábbi címre: MOL Nyrt. PB-gáz Üzletág, 1117, Budapest, 

Október huszonharmadika utca 18. A borítékra kerüljön rá a jelige: „TANKOLJ ECO+ AUTÓGÁZT ÉS 

NYERJ DACIA DUSTERt!” (a postaköltség a Játékost terheli). 

Az eredeti blokk vagy számla kézbesítésért felelősséget a Szervező nem vállal. Ajánljuk, hogy a nyertes 

Játékos ajánlott és tértivevényes küldeményként továbbítsa azokat a Szervező részére. 

Amennyiben a nyertes Játékos elmulasztja az eredeti blokk vagy számla beküldését, úgy "nem 

elérhető"-nek minősül, és kizárásra kerül a Nyereményjátékból, továbbá a Tartaléknyertes minősül 

nyertes Játékosnak, amennyiben megfelel a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek és a neki küldött 

első értesítést követően tíz (10) naptári napos határidőn belül az előzőkben írtak szerint visszajelzett. 

 

c. NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI 

A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel a nyeremény átvétele érdekében. 

A nyertes Játékos részére a nyereményt az Adatfeldolgozó juttatja el saját költségén futárszolgálattal. 

A futárszolgálat munkanapokon 9 és 17 óra között szállítja ki a nyereményeket, ezért a játékosok olyan 

címet adjanak meg, ahol ebben az intervallumban át tudják venni a nyereményüket. A nyeremények 

másra át nem ruházhatók (a fődíjat kivéve), készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók. 

A fődíjat, egy DACIA DUSTER PRESTIGE LPG típusú személyautót a Szervező személyesen adja át a 

nyertes játékossal előre egyeztetett időpontban és helyszínen. 



A főnyeremény átvételének feltétele a személyazonosság igazolása és a vásárlást igazoló eredeti 

számviteli bizonylat együttes bemutatása. Amennyiben a Játékos a nyeremény átvételekor nem tudja 

bemutatni személyazonosító igazolványát (vagy útlevelét) vagy a vásárlást igazoló nyugtát, úgy a 

jogosultságát a nyereményre elveszíti. Ebben az esetben a sorsolás sorrendjében soron következő 

Tartaléknyertes Játékos lép a helyébe. A fődíj meghatalmazott útján is átvehető. Meghatalmazott lehet 

minden cselekvőképes természetes személy, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és 

mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja, 

valamint az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat írásban elfogadja. A meghatalmazás kötelező alaki 

kelléke a benne szereplő személyek neve, anyja neve, lakcíme, valamint személyi igazolvány száma, 

két tanú aláírása. 

A nyertes Játékos vállalja, hogy a nyeremény átadása nyilvános, melyet Szervező kommunikálhat a 

mol.hu weboldalon, valamint a MOL hivatalos közösségi média felületein  

(Facebook:  https://www.facebook.com/mol.magyarorszag  és Instagram:  

https://www.instagram.com/mol.magyarorszag/).  Amennyiben a nyertes Játékost vagy bármelyik 

Tartaléknyertest a regisztráció során megadott elérhetőségei egyikén sem lehet igazoltan elérni a 

sorsolást követő 10 munkanapon belül, vagy a főnyeremény átvételét írásban visszautasítja, úgy 

Pályázata érvénytelennek minősül és helyébe – a kisorsolás sorrendje szerinti – Tartaléknyertes lép. 

Szervező rögzíti, hogy 2021. január 31-ét követően a Nyereményjátékkal, illetve a nyereményekkel 

kapcsolatos reklamációt nem áll módjában elfogadni. 

 

8. JOGFENNTARTÁS 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy az 1. sz. mellékletben felsorolt töltőállomások körét a 

Nyereményjáték folyamán bármikor szűkítsék vagy bővítsék, valamint a jelen Játék- és részvételi 

szabályzatot a Nyereményjáték folyamán, - a változást megelőző legalább 24 órával korábban történő 

előzetes tájékoztatást követően – a vásárlók hozzájárulása nélkül egyoldalúan megváltoztassák. 

A Nyereményjáték a 3. pontban meghatározott időtartam lejárta előtt bármikor befejezhető vis maior 

(így különösen háború, földrengés, katasztrófa, járvány, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) 

bekövetkezésekor, ideértve azt az esetet, amikor a Szervezők rajtuk kívülálló okok miatt képtelenek 

gondoskodni a Nyereményjáték megfelelő lebonyolításáról. 

A Szervezőket a Nyereményjáték igénybevételéből vagy a Játék- és részvételi szabályzat 

módosításából, a Nyereményjáték felfüggesztéséből, megtiltásából, szüneteltetéséből vagy 

megszüntetéséből eredően felelősség nem terheli, a Szervezők kizárnak minden, a fentiekből eredő 

közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást, amelyet a vásárló 

a Nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten tudomásul vesz. 

Amennyiben a Nyereményjáték során olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely a 

Nyereményjáték jogszerű lebonyolítását lehetetlenné teszi vagy veszélyezteti, a Szervezők fenntartják 

a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltessék vagy megszüntessék. 

A Szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy amennyiben tisztességtelen részvételt vagy visszaélést 

tapasztalnak a Nyereményjáték során, úgy a visszaélést elkövető vásárlót kizárják a 

Nyereményjátékból. 

 

9. INFORMÁCIÓ A NYEREMÉNYJÁTÉKRÓL 

https://www.facebook.com/mol.magyarorszag
https://www.instagram.com/mol.magyarorszag/


A Játék- és részvételi szabályzat nyomtatott formában megtalálható a Nyereményjátékban résztvevő 

MOL töltőállomásokon, továbbá a https://lpg.mol.hu weboldalon. 

A Nyereményjátékkal kapcsolatos kérdések esetén keresse a MOL PB-gáz Üzletág ügyfélszolgálatát a 

Nyereményjáték teljes időtartama alatt, hétfőtől-péntekig 8 –16 óra között a +36-1-886-4400 normál 

díjas telefonszámon, vagy a pbgaz@mol.hu e-mail címen. 

 

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

Szervezők nem fogadnak el tépett, szennyezett, elmosódott vagy bármilyen okból sérült, manipulált 

vagy megrongálódott számviteli bizonylatot. A hamisított nyugták/számlák érvénytelenek és nem 

vehetnek részt a Játékban, beleértve a számviteli bizonylat bárminemű manipulációját. A nyugták 

érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervezők döntése az irányadó. A 

Szervezők a nyugták tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárják 

felelősségüket. 

A Szervezők, illetve annak bármely leányvállalata, tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai 

a Nyeremények hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a 

magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi 

keretek között a Nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti. 

Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Nyereményeket megváltoztassák és azokat ugyanolyan vagy 

nagyobb értékű bármely más nyereménnyel helyettesítsék. Erről Szervezők a jelen Játékszabályzat 

megváltoztatásával nyújtanak tájékoztatást. 

A Szervezők nem osztanak szét a jelen Játék- és részvételi szabályzatban felsorolt Nyereményeken 

túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt osztanak ki, amennyi a jelen Játék- és 

részvételi szabályzatban szerepel. 

A hirdetési anyagok megjelenési, illetve nyomtatási hibáiért a Szervezők és azok leányvállalatai, 

valamint a Nyereményjátékban résztvevő partnerek, és ezek vezető tisztviselői és alkalmazottai 

kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett 

rendelkezéssel tiltják. 

Szervezők a nyertes Nyereményjáték eredményét a Játék- és részvételi szabályzat szerint, a sorsolást 

követő 10 munkanapon belül nyilvánosságra hozhatják a Honlapon. A nyilvánosságra hozatal során a 

nyertes Játékos neve (a vezetéknév és keresztnév) jelenik meg. 

A Játékosnak a Nyereményjátékban való részvétele során, külön erre a célra megadott hozzájárulása 

alapján a Szervezők a Nyereményeket nyilvános program keretében is átadhatják, továbbá 

publikálhatják vagy ismertethetik a nyertes Játékos teljes nevét, és adott esetben fotóját, illetve a vele 

a nyereménnyel kapcsolatban készített média interjú tartalmát. Ennek megfelelően a nyertes 

Játékosok az előző mondat szerinti egyedi hozzájárulásukkal engedélyt  adnak arra, hogy fényképüket 

a Szervezők, mint Adatkezelők nyilvánosságra hozzák, valamint ahhoz, hogy a róluk készült hang-, 

illetve videofelvételt és fényképeket az Adatkezelő díjmentesen, 90 napos törlési idővel felhasználja a 

személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett az alábbi felületeken: az Adatkezelő honlapján, 

közösségi média felületein, nyomtatott és elektronikus reklámanyagaiban, belső intranetén és egyéb 

médiában történő megjelenés esetén. A Játékosok az egyedi hozzájárulásuk megadásával tudomásul 

veszik, hogy a róluk készült fénykép fizikai formában (nyomtatás) történő megjelenését követően 

annak törlése, eltávolítása a szervezők részéről nem lehetséges. 

https://lpg.mol.hu/
mailto:pbgaz@mol.hu


A heti Nyeremények másra át nem ruházhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók, készpénzre, 

illetve egyéb kedvezményre nem válthatók. A fődíj készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem 

váltható. 

A Szervezők kizárják a felelősségét minden, a Honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső 

támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Honlap, illetve szervert vagy a kiszolgáló 

hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a 

nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervezők semminemű felelősséget 

nem vállal. 

Szervezők kizárják a felelősségüket a Honlap rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely 

időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek 

minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve lehetőség 

szerint megszüntessék. 

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal 

kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól, illetve felfüggeszthesse vagy 

kizárja a Játékost és az általa történő Nyeremény átadást. A jelen pontban meghatározott, 

tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan 

kárt, amelyet a Nyereményjátékkal összefüggésben a Szervezőknek okoztak. 

Jelen Játék- és részvételi szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Nyereményjátékban 

való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá 

tartoznak. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Játék- és részévteli szabályzatot indokolt esetben 

bármikor megváltoztathassák a résztvevők megfelelő tájékoztatása mellett. 

1. sz. melléklet: A Nyereményjátékban részt vevő MOL töltőállomások listája  

2. sz. melléklet: Kizárt MOL leányvállalatok listája  

3. sz. melléklet: Dacia Duster Prestige LPG felszereltsége 

 

Budapest, 2020. szeptember 30. MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  

Utoljára módosítva: 2020. október 1. 

 

  



 

1. SZÁMÚ MELLÉKLET – NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ TÖLTŐÁLLOMÁSOK 

Irányítószám Város Cím 

2457 Adony 6.sz. fkl. út   

8400 Ajka  Fő út /Aranyvölgyi utca/   

2170 Aszód  Pesti út 3.   

6430 Bácsalmás  Backnang út 7.   

6500 Baja Dózsa Gy. u. 97. 

2660 Balassagyarmat  Kóvári út   

8172 Balatonakarattya  71.sz. föút   

8638 Balatonlelle  M7 I. (kimenő) 

8638 Balatonlelle  M7 II. (bejövő) 

8638 Balatonlelle  Rákóczi Ferenc u. 3064/6 HRSZ. 

7570 Barcs  Erkel Ferenc utca hrsz.1931   

5600 Békéscsaba Corvin u. 31. 

5600 Békéscsaba Sportcsarnok, Gyulai út 

4100 Berettyóújfalu  42-47 főút körforg 

4100 Berettyóújfalu 42.sz. fkl. út 

6235 Bócsa III. körzet 1. 

7150 Bonyhád 1356/3 hrsz. (Kossuth L. út) 

2092 Budakeszi Budaörsi u. 2749/8 hrsz. 

2040 Budaörs Garibaldi u. 2. 

2040 Budaörs METRO   

2040 Budaörs Rubik Ernő u. 6. 

1191 Budapest Ady Endre út 22-26. (XIX.) 

1165 Budapest Arany J. u. 106. (XVI.) 

1118 Budapest Budaörsi út 126. (XI.) 

1172 Budapest Cinkotai út (XVII.) 

1147 Budapest Csömöri út 27/A (XIV.) 

1046 Budapest Fóti út 130. (IV.) 

1031 Budapest Gémeskút u. 12. (III.) 

1097 Budapest Gubacsi u. 27. (IX.) 

1238 Budapest Helsinki u. 108-112. (XX.) 

1116 Budapest Hunyadi János út 2. (XI.) 

1211 Budapest Kossuth L. u. 3. (XXI.)  

1195 Budapest Méta u. - Zádor u. s. (XIX.) 

1116 Budapest Mezőkövesd út 1. 

1113 Budapest Nagyszőlős u. 47-49. (XI.) 

1098 Budapest Napfény u. 26. (IX.) 

1239 Budapest Ócsai u.kimenő (XXIII.) 

1211 Budapest Szabadkikötő út 209990/1. hrsz. (XXI.) 



1185 Budapest Üllői út 661. (XVIII.) 

1044 Budapest Váci út 84-90. (IV.) 

1146 Budapest Vágány u. 21. (XIV.) 

2700 Cegléd  Pesti út 87. 

6448 Csávoly Dózsa Gy. u. 50. 

9300 Csorna  Soproni út   

2370 Dabas  50.sz.fkl. út   

4031 Debrecen István út 147. 

4028 Debrecen Kassai út 27. 

4030 Debrecen Mikepércsi út II. (bejövő) 

4033 Debrecen Sámsoni út 

7200 Dombóvár  Köztársaság u. 27. (Tüskevár)   

2330 Dunaharaszti Fő út 

2400 Dunaújváros  6.sz.fkl.út   

3300 Eger Kistályai út 1. 

3300 Eger Mátyás király út 169. 

3300 Eger Rákóczi út 

3860 Encs 3.sz.fkl.út 

2451 Ercsi M6 I. (kimenő) (M6 külterület 30 km szelvény) 

2451 Ercsi M6 II. (bejövő) (M6 külterület 30 km szelvény) 

2030 Érd Budai út I. 

2030 Érd Ercsi út hrsz 26297/2 

2500 Esztergom Visegrádi út 

5231 Fegyvernek 4.sz. fkl. út 

3561 Felsőzsolca 3.sz.fkl.út hrsz 2034/14 

2151 Fót Keleti Márton út 

8157 Füle M7 autópálya 83 km (dél) 

8157 Füle M7 autópálya 83 km (észak) 

6085 Fülöpszállás Kurjantópuszta (52. sz. főút) 

3390 Füzesabony  Maklári út 

2100 Gödöllő Szabadság u. 12. 

2100 Gödöllő Pattantyús Ábrahám krt. 4. 

4075 Görbeháza M3 I. jobb oldal (182,5-ös km kő, hrsz: 0437/8) 

4075 Görbeháza M3 II. bal oldal (182,5-ös km kő, hrsz: 0437/6) 

5500 Gyomaendrőd Fő út 

2230 Gyömrő Mendei út   

3200 Gyöngyös Pesti út 

9026 Győr Nagymegyeri út (volt Galántai) 

9000 Győr Szent Imre u. 55. 

9024 Győr Tatai út 

9081 Győrújbarát M1 autópálya 119. km 



4220 Hajdúböszörmény Külső-Debreceni út 1. 

4080 Hajdúnánás Tiszavasvári út 

4200 Hajdúszoboszló Debreceni út 

3000 Hatvan Csányi út 

3360 Heves  Csáti út   

8380 Hévíz  Hévízi út   

6800 Hódmezővásárhely Szántó Kovács János út 170. 

6078 Jakabszállás  II. kerület 19.   

5100 Jászberény Nagykátai út 

6300 Kalocsa  Negyvennyolcas út   

7251 Kapospula  Rákóczi út 10.   

7400 Kaposvár Füredi út 180.   

7400 Kaposvár Guba Sándor u. 

7400 Kaposvár Kanizsai u. külterület 031/7 

7661 Kaposszekcső 611-es főút 0103/27 hrsz. (Petőfi u.) 

5300 Karcag Madarasi út 

6000 Kecskemét Békéscsabai út   

6000 Kecskemét Izsáki u. 67. 

5331 Kenderes Petőfi út 73/A 

6100 Kiskunfélegyháza Csongrádi út 18/a 

6400 Kiskunhalas  Majsai út 18.   

2340 Kiskunlacháza  Hadház u. 2.   

5310 Kisújszállás 4.sz.fkl.út 

5440 Kunszentmárton Szentesi út 

6050 Lajosmizse 50.sz.út jobb oldal   

6065 Lakitelek Szikra u. 206/c 

8960 Lenti Széchenyi tér 3.   

8868 Letenye  Bajcsy-Zsilinszky Endre u.   

3021 Lőrinci  21.sz. fkl. út   

2071 M1autópálya  22-es km   

5435 Martfű Földvári út 4. 

4700 Mátészalka Vásár tér 5. 

5820 Mezőhegyes Kinizsi tér 1. 

3508 Miskolc Pesti út II. (kijövő) 

3533 Miskolc Újgyőri főtér 3. 

2200 Monor  4.sz. fkl. út (Katalin Csárda)   

8060 Mór Nemes u. 24. 

8060 Mór Nemes utca (81-es út)   

9200 Mosonmagyaróvár Halászi út 0139/3 Hrsz.   

9200 Mosonmagyaróvár Királyhidai út 51. 

9201 Mosonmagyaróvár M 1 - M 15. autópálya I. (Pf.:109/1) 



9201 Mosonmagyaróvár M 1 - M 15. autópálya II. (Pf.:109)   

9485 Nagycenk  84.sz.fkl. út   

4320 Nagykálló  Korányi Frigyes út   

8800 Nagykanizsa  Camping   

8800 Nagykanizsa  Elkerülő út 

2750 Nagykőrös Téglagyári u. 1/A 

4400 Nyíregyháza László u. (Hunyadi út) 

4400 Nyíregyháza Pazonyi út 

4400 Nyíregyháza Tokaji út ( Repülötér ) 

4400 Nyíregyháza Vasgyár u. 18. 

5900 Orosháza Elkerülő    

5900 Orosháza Kettőssánc tér 

2840 Oroszlány Rákóczi Ferenc út 94/A 

3600 Ózd Vasvár út (25 -ös út) 

7030 Paks 6.sz.fkl. út bal   

6030 Pásztó  Fő út   

7615 Pécs 6.sz.fkl. út (Cserkút)   

7629 Pécs Komlói út   

7630 Pécs Pécsváradi u. 12. 

7622 Pécs Siklósi út 2. 

7720 Pécsvárad  6.sz.fkl.út   

2081 Piliscsaba 10-es fő út 

2085 Pilisvörösvár 10. sz. fkl. út (Hrsz. 0140/31.) 

9955 Rábafüzes 8 - as út 

9224 Rajka  Bem József u.   

3350 
Rekettyés 
pihenőhely M3 I. 

3350 
Rekettyés 
pihenőhely M3 II. 

2651 Rétság  Rákóczi u. 61. 

3100 Salgótarján Budapesti u. 27. 

7000 Sárbogárd  Köztársaság út 147.   

5720 Sarkad Vásár tér 1-3 

3950 Sárospatak Wesselényi Miklós út 

7370 Sásd  Szent Imre út 42. (korábban: Noszlopy Gáspár u.) 

3980 Sátoraljaújhely Várhegy utca 

7562 Segesd  Dózsa György tér   

7081 Simontornya Belterület 1326/3 hrsz. 

8600 Siófok M7 autópálya 94. km (dél) 

8600 Siófok Wesselényi u. 106. 

6320 Solt  Vecsei u. 52.   

9400 Sopron Határátkelő I. (kimenő)   



8330 Sümeg  Alkotmány u.   

6080 Szabadszállás  Petőfi Sándor út 19.   

7811 Szalánta 58. főút 

5540 Szarvas Békéscsabai út 

5540 Szarvas Szabadság út 51-53. 

6763 Szatymaz M5 autópálya 151,5 km bal oldal 

6763 Szatymaz M5 autópálya 151,5 km jobb oldal 

6750 Szeged 47.sz.fkl.út ( Algyő Pf.:11 )   

6728 Szeged Dorozsmai út 20.   

  Szeged Makai út 

6723 Szeged Makkosházi krt. 6. 

5520 Szeghalom Ady Endre út 

8000 Székesfehérvár Balatoni út 

8000 Székesfehérvár Seregélyesi út 121/A. 

8000 Székesfehérvár Szent Flórián krt. 5. 

7100 Szekszárd  Csatári Torok   

6600 Szentes Attila út 

7940 Szentlőrinc Törökföld u. 1033 hrsz. 

3900 Szerencs Gyár út 38. 

2315 Szigethalom  Petőfi Sándor u.   

2341 Szigetszentmiklós Petőfi Sándor u.139. 

7900 Szigetvár  József Attila u. 66.   

5000 Szolnok Elkerülő út 

5000 Szolnok Tószegi út 18/A 

9700 Szombathely Viktória út 1. 

9700 Szombathely Zanati út II.   

7090 Tamási  Szabadság u. 90.   

8300 Tapolca Kossuth út   

2890 Tata  Vértesszőlősi út (bal oldal)   

2800 Tatabánya  Győri út   

4243 Téglás 4.sz. fkl. út 

5350 Tiszafüred Ady Endre út 

6060 Tiszakécske Szolnoki u.   

3580 Tiszaújváros 35.sz.fkl. út 

6422 Tompa Külterület 0356/28.  

2040 Törökbálint M 0 autópálya 6 km. szelv. 

2600 Vác Diadal tér 

8100 Várpalota 8.sz.fkl. út II. (bal)  

8100 Várpalota 8-as főút 

4800 Vásárosnamény Nyíregyházi út 1. 

9800 Vasvár  Dr.Tretter László u.52.   



2220 Vecsés Fő út 6011/2 hrsz. 

2481 Velence  M 7. autópálya I.  44-45 km. 

2837 Vértesszőlős Határ u. 1-3. 

8200 Veszprém Almádi u. 

8200 Veszprém Budapesti u.   

8200 Veszprém Pápai út 42. 

8900 Zalaegerszeg Balatoni út I.   

8621 Zamárdi  Endrédi út   

2072 Zsámbék M1 autópálya 28. km II. (dél) 

2072 Zsámbék M1 autópálya 28. km I. (észak) 

 

  



 

2. SZÁMÚ MELLÉKLET – KIZÁRT MOL LEÁNYVÁLLALTOK LISTÁJA 

A Játékban nem vehetnek részt az alábbi leányvállatok, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, 

munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen 

személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott hozzátartozói. 

 

Leodium Investment Kft.  

CEGE Közép-európai Geotermikus Energia Termelő Zrt.  

JSR MOL Synthetic Rubber Zrt.  

IN-ER Erőmű Kft.  

MOL Vagyonkezelő Kft.  

MOL Magyarország Társasági Szolgáltatások Kft.  

MOL Racing Kft.  

Karpinvest Olaj-és Gázipari Kft.  

Multipont Program Zrt.  

GEOINFORM Kft. (Mélyfúrási Információ Szolgáltató Kft.)  

TVK Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft.  

FER Tűzoltóság és Szolgáltató Kft.  

MOL Investment Kft.  

CEGE Geotermikus Koncessziós Kft.  

Geofizikai Szolgáltató Kft. - under liquidation  

FGSZ Földgázszállító Zrt.  

MOL Aréna Kft.  

MOL CVC Investment Kft.  

PETROLSZOLG Karbantartó és Szolgáltató Kft.  

Terméktároló Zrt.  

ALFAGAS Kőolaj, Gáz és Vegyianyag Export-Import Kft.  

MOL Magyarország Szolgáltató Központ Kft.  

MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.  

MOLTRADE-Mineralimpex Kereskedelmi Zrt.  

MOL Commodity Trading Kft. 

MOL-LUB Kenőanyag Gyártó Forgalmazó és Szolgáltató Kft.  



MOLTRANS Tankautós Fuvarozó Kft.  

EMSZ Első Magyar Szénhidrogén Koncessziós Kft. 

MOL GBS Magyarország Kft.  

ROSSI BIOFUEL Bioüzemanyag Gyártó és Kereskedelmi Zrt.  

ROTARY Fúrási Zrt.  

OVERDOSE Vagyonkezelő Kft.  

MOL Petrolkémia Zrt.  

TVK-Erőmű Kft.  

KMSZ Kelet-Magyarországi Szénhidrogén Koncessziós Kft.  

MOL Retail Holding Kft.  

MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft.  

Csanád Szénhidrogén Koncessziós Kft.  

Tápió Szénhidrogén Koncessziós Kft.  

Dunai Vízmű Zrt.  

MOL Solar Investment Kft.  

MOL Solar Operator Korlátolt Felelősségű Társaság  

MOL IT Holding Kft.  

MOL E-mobilitás Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság  

OT INDUSTRIES Eszközhasznosító Kft.  

OT INDUSTRIES Tervező Zrt.  

OT INDUSTRIES Fővállalkozó Zrt.  

OT INDUSTRIES Vagyonkezelő Zrt.  

OT INDUSTRIES-KVV Kivitelező Zrt.  

OT INDUSTRIES-DKG Gépgyártó Zrt.  

MOL Bucsa Szénhidrogén Koncessziós Kft.  

MOL Bázakerettye Szénhidrogén Koncessziós Kft.  

MOL Jászárokszállás Szénhidrogén Koncessziós Kft.  

MOL Zala-Nyugat Szénhidrogén Koncessziós Kft.  

MOL Fleet Holding Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság  

MOL Ingatlan Holding Kft. 

MOL Ingatlankezelő Kft.  



MOL Mezőtúr Szénhidrogén Koncessziós Kft.  

MOL Okány-Nyugat Szénhidrogén Koncessziós Kft.  

MOL Fleet Solution Flottakezelő Kft.  

MOL Kunststoff Kft.  

MOL Limitless Mobility Kft.  

MOL Limitless Mobility Holding Kft.  

FGSZ Kereskedési Platform Kft.  

ISO-SZER Kft. MOL C.F. Kft.  

MOL Őrség Szénhidrogén Koncessziós Kft.  

MOL Somogyvámos Szénhidrogén Koncessziós Kft.  

MOL Somogybükkösd Szénhidrogén Koncessziós Kft.  

Neptunus Investment Kft.  

Fonte Viva Kft.  

ITK Holding Zrt.  

MOL SZMDK Szénhidrogén Koncessziós Kft.  

MOL Dráva Szénhidrogén Koncessziós Kft.  

MA-Coding Kft.  

New Milford Development Kft.  

White Solar Energy Kft.  

MOL Nyírség-Észak Szénhidrogén Koncessziós Kft.  

MOL Nyírség-Dél Szénhidrogén Koncessziós Kft. 

Renault Hungária Kft.  



3. SZÁMÚ MELLÉKLET – DACIA DUSTER PRESTIGE LPG FELSZERELTSÉGE 

 

DACIA DUSTER PRESTIGE LPG  

(DUSTER Prestige TCe 100) 

Megjelenés: 

- Normál lökhárító 

- Dacia márkajelzés 

- Nem karosszéria színű visszapillantó tükörház 

- LOOK külső: krómozott/szaténfényű karoszéria elemek 

- Technikai opció szövet kárpithoz 

- Hosszanti tetősín (sötét metál) 

- Sötétített hátsó és hátsó-oldalsó ablakok 

- Szaténfényű külső visszapillantó tükörház 

- Technikai opció bőr kárpitozáshoz 

- Bőrkormány 

Jármű: 

- 74 kW teljesítmény 

- ECO üzemmód 

- 5 sebességes manuális váltó 

- Prémium gumiszett 

- 999 cm3 

Funkcionalitás, utas kényelem: 

- 1/3-2/3 arányban dönthető hátsó üléstámla 

- Hátsó elektromos ablakemelők 

- Magasságban és mélységben állítható kormány 

- Távirányítós kulcs 

- Ülésfűtés nélkül 

- Impulzív vezető oldali első ablakemelő 

- Magasságban állítható vezetőülés deréktámasszal 

- Távirányítós központi zár 

Vezetési kényelem: 

- Fedélzeti számítógép 

- Hátsó tolatóradar 

- Tolatókamera 

- Automata világításkapcsoló (fényérzékelő) 

- Fűthető hátsó szélvédő 

- Nem fűthető első szélvédő 

- Sebességváltásra figyelmeztető grafikai jelzés 

- ESP emelkedőn elindulást segítő rendszerrel 

- Elektromosan állítható, fűthető külső visszapillantó tükör 

- Tempomat sebességszabályozó és -korlátozó funkcióval 

 



Biztonság: 

- ABS blokkolásgátló rendszer 

- Vezető- és utasoldali frontlégzsák 

- Fix biztonsági öv 

- Kikapcsolható utasoldali frontlégzsák 

- Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető jelzés minden ülésen 

- Magasságban állítható hátsó fejtámlák 

- Ködfényszórók 

- ISOFIX rögzítés a hátsó üléseken 

- Indirekt keréknyomás ellenőrző rendszer 

- Vészfékrásegítő rendszer 

- Oldalsó irányjelzők 

- 3 db 3 pontos biztonsági öv a 2. üléssorban 

- Holttérfigyelő 

- Vészfékrásegítő rendszer 

- Pirotechnikai övfeszítők 

- LED nappali menetfény 

- Gumiabroncs javítókészlet 

- Harmadik hátsó féklámpa 

Szellőzés, klíma: 

- Környezetbarát klímagáz (1234YF) 

- Manuális klímaberendezés 

Kommunikáció, multimédia, rádió: 

- Kelet-Európa térkép 

- Multimédia DAB rendszer 7"-os érintőképernyővel, Mp3 kompatibilis, USB- és Bluetooth-

csatlakozással 

- Android Auto és Apple CarPlay kompatibilitás 

 

 


