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T-City Szolnok Városkártya promóciós regisztrációs játék  

 

Hivatalos játékszabályzat 

 
 
Azon 18. életévüket betöltött szolnoki lakosok, akik 2011. december 1. és december 31. között T-
City Szolnok Városkártyát igényelnek, az igényléskor történő regisztrációjukkal részt vesznek a 
Magyar Telekom Nyrt., a Jászkun Volán Zrt., és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(továbbiakban Szervezők) által szervezett promóciós regisztrációs játékban. A regisztrálók részt 
vesznek a nyereménysorsoláson, ahol 5 db T-City ajándékcsomag, 2 db felnőtt összvonalas havi 
bérletjegy február hónapra és 10 db egy utazásra jogosító menetjegy a Jászkun Volán szolnoki 
helyi buszjárataira kerül kisorsolásra a 2012. január 16-án 10.00-kor Szolnok Megyei Jogú Város 
lebonyolításában a Polgármesteri Hivatalban (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.). 
 
A játékban a Szervezők dolgozói nem vehetnek részt. Játékkal kapcsolatos jogi reklamációt nem 
fogadunk el. A nyeremény készpénzre vagy más nyereményre nem váltható. Egy regisztrációval 
egy szolnoki állandó lakcímmel rendelkező helyi lakos vehet részt a sorsoláson. 
 
A promóciós játékban részt vesz minden, a játék időtartama alatt, Szolnok Megyei Jogú Város 
Belvárosi Ügyfélközpontjában elindított városkártya regisztráció. Regisztrálni előzetes időpont 
egyeztetéssel lehet az alábbi elérhetőségeken és ügyfélszolgálati időben: 
 
Belvárosi Ügyfélközpont 5000 Szolnok, Kossuth tér 9., Telefon: (56) 503503;  
Nyitva tartása: Hétfő: 8.00-16.00, Kedd: 8.00-16.00, Szerda: 8.00-20.00, Csütörtök: 8.00-16.00, 
Péntek: 8.00-13.00 
 
A játék időtartama: 

2011. december 1. (08:00 óra) – 2011. december 31. (16:00 óra) 
 
Nyeremények: 

 5 db T-City ajándékcsomag (amely tartalmaz 1 db T-City emblémával ellátott pólót és 
pulóvert, 1 db pendrive-ot, 1 db naplót, jegyzettömböt és tollat) 

 2 db február havi felnőtt összvonalas havi bérletjegy és 
 10 db egy útra szóló menetjegy a Jászkun Volán szolnoki helyi járatain. 

 
A nyertesek kisorsolása 
• Időpont: 2012. január 16. 10:00 óra 
• Helyszíne: Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. 
 

A nyereményjáték lebonyolításának folyamata:  
• Számítógépes rendszerrel a regisztráció során megadott adatokból véletlen számgenerálással 

kisorsolásra kerülnek a nyertesek 
• A T-City ajándékcsomagokat a szolnoki Belvárosi Ügyfélszolgálaton, illetve a bérletjegyeket 

és a menetjegyeket pedig a Jászkun Volán Zrt. ügyfélszolgálatán (5000, Szolnok, Jubileum tér 
2/a) vehetik át 2012. január 31-ig. 
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• A nyertesek neve a www.szolnok.hu, a www.t-city.hu és a www.jaszkunvolan.hu weboldalon 
2012. január 16-30. között kerül közzétételre. 

• A nyerteseket telefonon is értesítjük amennyiben a regisztráció során megadta telefonszámát.  
 
A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket, vagy magát a 
promóciós játékot egyoldalúan módosítsák, illetve utóbbit megszüntessék. 
Azon ügyfelek, akik regisztrálnak a játékban, hozzájárulnak ahhoz, hogy amennyiben nyernek, 
akkor nevüket a szervezők megjelenítsék a fent megjelölt weboldalakon. 
A játékból kizárásra kerül és a nyereményre nem lehet jogosult az a személy, aki a játék 
tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti, illetve az a személy, akinek nyertessége 
érdekében harmadik személy a játék tisztességes lebonyolítását veszélyezteti. 
 
Azon ügyfelek, akik a játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak 
ahhoz, hogy  

 nyertesség esetén nevüket és lakcímüket a szervezők minden további feltétel és ellenérték 
nélkül, kizárólag a játékkal kapcsolatban a www.szolnok.hu-n, a www.jaszkunvolan.hu-n 
és a www.t-city.hu weboldalon nyilvánosságra hozza, 

 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják és tudomásul veszik a jelen 
játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, s hozzájárul adatainak kezeléséhez. 

 
 A Szervezők a játékosok személyes adatait a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően kizárólag a 
promóciós játékkal kapcsolatban kezeli. A játék sorsolásának alapjául szolgáló adatlistát a Szervezők a kezelés 
céljának megszűnését követően megsemmisíti. 
 


