
A Co2ntrol Cup versenyszabályzata 

1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1 Ezen dokumentum tárgya a „SCANIA CO2NTROL CUP 2022” verseny 

(„Verseny”) szabályainak („Szabályzat”) teljes körű meghatározása. Ezen 

Szabályzat az egyetlen dokumentum, amely kötelező érvénnyel meghatározza a 

Verseny szabályait. Ezen Szabályzat kizárólag a jelen dokumentummal azonos 

módon közzétett írásbeli módosításokkal változtatható meg. 

1.2 A Verseny szervezője a Scania Hungária Kft., 2051 Biatorbágy, Rozália park 1, 

adószám: 10415577-2-44 („Szervező”). 

2. A VERSENY IDŐTARTAMA ÉS HELYSZÍNE

2.1 A Verseny 2022.04.01. és 2022.06.30. között („A Verseny időtartama”) a 
Magyarország területén („A Verseny helyszíne”) zajlik. 

3. A VERSENYBEN VALÓ RÉSZVÉTEL

3.1 A Versenyben csak alkalmas jármű olyan üzemeltetője (jogi vagy természetes 

személy) vehet részt, aki vállalkozó, akinek járműve a Scania Fleet Management 

program nyilvántartásában szerepel, és aki megfelel a jelen Szabályzatban 

meghatározott valamennyi feltételnek („Versenyző”). 

3.2 A Versenyben nem vehetnek részt a Szervező és leányvállalatainak 

alkalmazottai, a Szervező beszállítói, a Szervezővel a Verseny szervezésében és 

lebonyolításában más módon együttműködő személyek, valamint a 40/1964. sz. 

törvény (Polgári Törvénykönyv) 116. és 117. § értelmében ezen személyekhez 

közel álló személyek. Abban az esetben, ha a nyertes egy ilyen kizárt személy, a 

nyereményt nem kapja meg, és a Szervező a nyereményt saját belátása szerint, a 

Szabályzat 6.6. cikkével összhangban egy másik olyan Versenyzőnek ítélheti oda, 



aki teljesítette a Versenyben való részvétel valamennyi feltételét, vagy a 

nyereményt más célra használhatja fel. 
 
3.3 Csak azok a Versenyzők vehetnek részt a Versenyben, akik megfelelnek a 

Verseny valamennyi feltételének, és csak ők lehetnek nyertesek. A Szervező 
fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor értékelje, hogy az egyes 

Versenyzők teljesítik-e a Verseny feltételeit, és azokat a Versenyzőket, akik nem 

felelnek meg a jelen Szabályzatban meghatározott feltételeknek, saját belátása 
szerint kizárja a Versenyből. 

 
4. REGISZTRÁCIÓ A VERSENYRE 

 
4.1 A Versenyben való részvétel alapfeltétele a Versenyző regisztrációja és 

legalább egy alkalmas jármű benevezése a Versenybe. A Versenybe minden olyan 

Scania gépjármű benevezhető, amely C200 vagy C300 fedélzeti egységgel van 

felszerelve (azaz 2011 júliusa után gyártott járművek) és legalább egy aktív 
megfigyelőcsomaggal rendelkezik („Versenyző Jármű”). 

 
4.2 A Versenyző regisztráció útján korlátlan számú Versenyző Járművet 

benevezhet a Versenybe. 
 
4.3 A Versenyre a www.scaniacontrolcup.hu weboldalon („Honlap”) elérhető 

elektronikus regisztrációs űrlapon („Regisztrációs Űrlap”) lehet regisztrálni 2022.03.31-ig. 

 
4.4 A Versenyre történő regisztrációhoz a Regisztrációs Űrlapon az alábbi 

információkat kell megadni: 
 
a) a Versenyző cégneve; 

 
b) a Versenyző elérhetőségei: cím irányítószámmal, e-mailcím; 

 
c) a Versenyző Jármű VIN-száma. 

http://www.scaniacontrolcup.hu/


Amennyiben a Regisztrációs Űrlap nem tartalmazza a fenti információkat, az 

érdeklődőt nem lehet Versenyzőként regisztrálni és járművét nem lehet Versenyző 

Járműként bejelenteni a Versenybe. 
 
4.4 Amennyiben a Versenyző nem teljesíti a Versenyben való részvétel feltételeit, a 

Szervező a konkrét lehetőségektől függően igyekszik erről a tényről a Versenyzőt 
értesíteni és a Szervező kapcsolattartó alkalmazottján keresztül segítséget nyújtani. 

 
4.5 A Versenyben való részvétel önkéntes. A Versenyre való regisztrációval a 

Versenyző elfogadja ezt a Szabályzatot és vállalja, hogy a benne foglaltakat teljes 
mértékben betartja. A Versenyző köteles a Versenyben a Versenyző oldalán részt 

vevő valamennyi személyt a Szabályzatról tájékoztatni (különösen az általa a 

Versenybe bejelentett valamennyi Versenyző Jármű vezetőjét). 
 
5. A VERSENY MECHANIZMUSA 

 
5.1 A Verseny időtartama során a Szervező a Versenyző Járművekben lévő C200 / 
C300 fedélzeti egységen keresztül figyelemmel kíséri az 5.3 pontban feltüntetett 

paramétereket és folyamatosan értékeli őket a Szabályzatnak megfelelően, 
kizárólag a Verseny kiértékelése céljából. 

 
5.2 A Verseny győztese az a Versenyző lesz, akinek Versenyző Járművét a 

Szervező képviselőiből álló bizottság („Bizottság”) az 5.3 pontban feltüntetett 
paraméterek alapján a legsikeresebbnek ítéli. 

 
5.3 A Bizottság az alábbi paraméterek alapján fogja a Versenyt értékelni: 

 
a) alapjárat; 

 
b) szabadon futás; 

 
c) szállítási teljesítmény, ami a következőképpen kerül kiszámításra: a Versenyző 

Jármű tömegének és a megtett kilométerek számának szorzata, osztva a felhasznált 
üzemanyag literben kifejezett mennyiségével; 



d) a Scania Drivers Support programban elért eredmény százalékban kifejezve (%).

(„Versenyparaméterek”) 

5.4 A Verseny objektív lefolyása érdekében a Verseny időtartamának valamennyi 
naptári hónapjában minden Versenyző Járműnek legalább 5 000 km-t meg kell 

tennie. 

5.5 A Szervező kizárólagos joga annak megítélése, hogy az egyes Versenyzők 
teljesítik-e a Versenyparamétereket (lásd a Szabályzat 3.4 pontját). A Szervező 

jogosult a Versenyzőt véglegesen kizárni, ha felmerül a gyanúja, hogy a Versenyző 
(beleértve a Versenyző oldalán eljáró személyeket is) csalással vagy más, a jó 

erkölcsbe ütköző, a Verseny eredményének befolyásolására alkalmas magatartással 

ért el eredményt a Versenyben. Ez a döntés a Versenyző kizárásáról végleges, 
ellene fellebbezésnek nincs helye. 

6. A VERSENY NYEREMÉNYE

6.1 A Verseny kétféle nyereményért folyik: 

a) fődíj, gyárlátogatás a Scania svédországi üzemébe („Fődíj”); és

b) havi nyeremény, ami egy 150 EUR (áfával együtt) értékű utalvány a Scania

hivatalos webshopjába („Havi nyeremény”).

6.2 A fődíjat az a három (3) Versenyző kapja, akiknek Versenyző Járművei a 

Bizottság megítélése szerint a Versenyparaméterek alapján a Verseny teljes 

időtartama alatt a legsikeresebbek. Minden Versenyző csak egy fődíjat nyerhet el. 

Amennyiben a Bizottság az adott Versenyző egynél több Versenyző Járművét 

értékeli a legsikeresebbnek, akkor csak egy fődíjra jogosult. 

6.3 A fődíj a 3 abszolút győztes számára gyárlátogatás a Scania svédországi 

üzemébe.  

6.4 A havi nyeremény a Verseny időtartamának minden egyes naptári hónapjában, 

azaz összesen három alkalommal (3x) kerül kiosztásra. A havi nyeremény egy 

150 EUR (áfával együtt) értékű Scania Webshop vásárlási utalvány, amely a 

Magyarország valamennyi Scania szervizében beváltható. 



 
6.5 A havi nyereményre a Versenyző azon Versenyző Jármű után jogosult, amelyet 

a Bizottság a Versenyparaméterek alapján az adott naptári hónapban a 
legsikeresebbnek ítél. Minden Versenyző csak egy havi nyereményt kaphat egy 

naptári hónapban. Amennyiben a Bizottság az adott Versenyző egynél több 

Versenyző Járművét értékeli a legsikeresebbnek, akkor csak egy havi nyereményre 
jogosult. 

 
6.6 A fődíjat vagy havi nyereményt kapó Versenyzőt a nyereményről a Versenyre 
történő regisztrációja során megadott e-mailcímre küldött e-mailben értesítik. Ha a 

fődíjat vagy havi nyereményt elnyert Versenyző a tájékoztató e-mail elküldésétől 
számított tíz (10) napon belül nem jelentkezik a nyereményért, az adott Versenyző 

elveszíti a nyereményre való jogosultságát és a nyeremény a Bizottság által 
ugyanazon paraméterek alapján e célból kiválasztott másik nyertest illeti. 

 
6.7 A Szervező a Verseny kiértékelése után a Honlapon nyilvánosságra hozza a 
nyertes cégnevét és fődíj esetén az általa az üdülésre jelölt személyek nevét. A havi 

nyeremény esetében ugyanilyen módon hozza nyilvánosságra a nyertesek cégnevét. 
A Szervező nem tünteti fel a további Versenyzők sorrendjét. 

 
6.8 Azok a Versenyzők, akik nem nyertek díjat, semmilyen értesítést nem kapnak. 

 
6.9 A Verseny befejezése után a Bizottság által a Versenyparaméterek alapján 

legsikeresebbnek minősített tizenöt (15) Versenyző (függetlenül attól, hány 
Versenyző Járművel vettek részt a Versenyben) két személyre szóló meghívót kap 

egy informális társas összejövetelre. 



6.10 A nyereménnyel kapcsolatban esetlegesen felmerülő adókötelezettség a 

nyertest terheli. 
 
7. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME ÉS FELVÉTEL KÉSZÍTÉSÉNEK 

ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE 
 
7.1 A Versenyben való részvétellel a Versenyző tudomásul veszi, hogy a A 

Verseny szervezője a Scania Hungária Kft, 2051 Biatorbágy, Rozália park 1, 

adószám: 10415577-2-44 mint adatkezelő, jogosult a Versenyben való részvétel 
céljából a regisztrációs űrlapon megadott vagy a Szervezővel közölt egyéb adatok 

erejéig. A Verseny szervezéséhez és az esetleges hatósági ellenőrzéshez szükséges 
ideig, azaz a Verseny időtartamának végétől számított hat (6) hónapig kezelni 

személyes adatait, így például a Versenyző oldalán részt vevő más személyek 

adatait is. A Scania AB, SE-151 87 Södertälje, Sweden vállalat a személyes adatok 
vonatkozásában a Szervező közvetítője. 

 
7.2 A Versenyben való részvétellel a Versenyző tudomásul veszi, hogy a 
Versenyző Jármű adatainak feldolgozása a C200 / C300 fedélzeti egységen 

keresztül történik és az így megszerzett adatok nem kapcsolhatók össze a 
Versenyző vagy a Versenyző oldalán részt vevő más személyek személyes 

adataival. A Verseny egyetlen szakaszában sem kerül sor a regisztrációs űrlapon 
megadott adatokon túlmenő személyes adatok feldolgozására. A Versenyző oldalán 

részt vevő esetleges további résztvevők személyes adatai csak a fődíj tárgyát 

képező üdülés átadásának és lebonyolításának céljából kerülnek feldolgozásra. 
 
7.3 Amennyiben a Versenyző a regisztráció során önként bejelöli a megfelelő 
mezőt, hozzájárul személyes adatainak marketing célú feldolgozásához is, azaz a 

marketing adatbázisba való felvételhez, hogy a Szervező árukat és szolgáltatásokat 

kínáljon, valamint a Szervező marketing rendezvényeiről és a Szervező termékeire 
és szolgáltatásaira vonatkozó marketing ajánlatokról szóló információkat küldjön, 

beleértve a kereskedelmi kommunikáció elektronikus úton, különösen SMS-ek és 



e-mailek útján történő küldését, a regisztráció során megadott összes elérhetőségi adat 

felhasználásával. A szervező a versenyzők személyes adatait a GDPR rendelet szerint 

kezeli. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos további információk a következő 

címen érhetők el: https://www.scania.com/en/en/home/admin/misc/privacy-

statement.html 
 
7.4 A személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulás önkéntes és 

visszavonásig érvényes. A Versenyzőnek jogában áll hozzájárulását bármikor visszavonni 

a Szervező fent feltüntetett címén vagy a marketing@scania.hu e-mailcímen. 
 

7.5 Érintett személyként a Versenyző vagy a Versenyző oldalán részt vevő más 

személyek a törvény értelmében az alábbi jogokkal rendelkeznek, amelyeket 
bármikor gyakorolhatnak. (i) a személyes adatokhoz való hozzáféréshez való jog, 

(ii) a pontatlan vagy hamis személyes adatok helyesbítéséhez és a hiányos 

személyes adatok kiegészítéséhez való jog, (iii) a személyes adatok törléséhez való 
jog, ha a személyes adatokra már nincs szükség azokhoz a célokhoz, amelyekhez 

azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, vagy ha megállapítást nyer, hogy 
azokat jogellenesen kezelték, (iv) a személyes adatok kezelésének korlátozásához 

való jog, (v) az adatok hordozhatóságához való jog és (vi) a tiltakozáshoz való jog, 

ami után a Versenyző személyes adatainak kezelése megszűnik, kivéve, ha 
megállapítást nyer, hogy az adatkezelésnek olyan kényszerítő erejű jogos okai 

vannak, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett személy érdekeivel, jogaival és 
szabadságaival szemben, különösen, ha az ok jogi igények esetleges érvényesítése. 

 
7.6 A Versenyben való részvétellel a Versenyző engedélyt ad a Szervezőnek arra, 

hogy a fődíjjal vagy a havi nyereménnyel, és különösen azok átadásával 
kapcsolatban ingyenesen rögzítse, megjelenítse, sokszorosítsa és terjessze a 

Versenyző vagy az általa benevezett személy képmását, arcképét, kép- és 

hangfelvételét, vagy a Versenyen való részvétellel összefüggésben használt 
személyes jellegű megnyilvánulásait, írásait, családi- és utónevét, beleértve azok 

feldolgozását és audiovizuális műben, a médiában, az interneten vagy a Szervező 
promóciós anyagaiban való megjelenését, mégpedig a Verseny időtartama alatt és a 

Verseny időtartamának végétől számított egy (1) évig. A fenti engedélyeket a 

mailto:marketing@scania.hu


Versenyző köteles a Szervező számára a Versenyző oldalán részt vevő más 

személyektől is beszerezni és a Szervező kérésére bármikor bemutatni. 



8. KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

8.1 Ezen Szabályzat a Verseny teljes időtartama alatt elérhető a Honlapon. 

8.2 A Versennyel kapcsolatban a marketing@scania.hu e-mailcímen is lehet a Szervezőhöz 

fordulni. 

8.3 A Versenyben való részvétellel a Versenyző elfogadja ezt a Szabályzatot és 

vállalja, hogy a benne foglaltakat teljes mértékben betartja. A Versennyel 

kapcsolatban felmerülő, ezen Szabályzatban nem tárgyalt jogok és kötelezettségek 

tekintetében a Magyarország jogrendje az irányadó. 

8.4 A Verseny eredményei véglegesek, ellenük fellebbezésnek nincs helye. A 

Szabályzat betartásával kapcsolatos kétségek esetén a vonatkozó tények bizonyítása 

a Versenyzőt terheli. 

8.5 A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Verseny szabályait bármikor, 

indoklás vagy kártérítés nélkül módosítsa, a Versenyt lerövidítse, meghosszabbítsa 

vagy törölje, anélkül, hogy a Versenyzők bármilyen követelést támaszthatnának a 

Szervezővel szemben. A Szabályzatban vagy a Versenyben bekövetkező minden 

ilyen változás meghirdetésre kerül a Honlapon. A Szervező csak kivételes okokból, 

különösen a Szervező által nem befolyásolható körülmények miatt - beleértve a 

technikai vagy jogi okokat is - végezhet változtatásokat, azzal a feltétellel, hogy a 

Szervező mindig törekszik arra, hogy minimalizálja a Versenyzőkre gyakorolt 

hatást. 

8.6 A fődíj vagy a havi nyeremény helyett készpénz kifizetése nem lehetséges, és a 

Versenyző nem jogosult a nyeremény cseréjére. A Szervező nem vállal felelősséget 

semmilyen kárért, amelyet a Versenyzők vagy oldalukon részt vevő más személyek 

a Versenyben való részvételükkel vagy a megnyert nyeremény felhasználásával 

kapcsolatban esetleg elszenvednek. 

mailto:marketing@scania.hu


8.7 A Versenyben való részvétellel a Versenyző beleegyezik abba, hogy cégnevét a 

Szervező a Versennyel kapcsolatban felhasználja a Szervező népszerűsítésére, 

beleértve például a Versenyző cégnevének a Szervező weboldalain való 
közzétételét. 

 
8.8 A Verseny nem a fogyasztóknak szól. 

 
8.9 A Szervező fenntartja a jogot egy Versenyző vagy Versenyző Jármű 

Versenyből való kizárására. 
 
8.10 A Szervező nem vállal felelősséget a Versenyben való részvétellel kapcsolatos 
technikai problémákért (beleértve pl. a Scania Fleet Management, az internet vagy 

a Versenyzővel való e-mailes kapcsolat működését). 
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