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A „Legyen a tőzsde mindenkié” nyerményautó ajándéksorsolás
szabályzata
1. Az ajándéksorsolás szervezője:

Random Capital Zrt.
székhely: 1052 Budapest, Vármegye utca 3-5.
cégjegyzékszám: 01-10-046204
adószám: 14489978-2-41
Továbbiakban: Társaság
2. Az ajándéksorsolás időtartama (továbbiakban Időtartam) a 2010. október 1. és 2010.

december 20. közötti időszak, beleértve a kezdő és zárónapot is.
3. Az ajándéksorsoláson való részvétel feltételei (továbbiakban együttesen Feltételek):
a) A résztvevő természetes személy töltse be 18. életévét.
b) A résztvevő nyisson a Társaságnál vezetett értékpapírszámlát és ügyfélszámlát

(továbbiakban Számlát) az Időtartam alatt
I. a TESCO Global Áruházak Zrt. (továbbiakban: TESCO) áruházaiban
található Tesco Pénzügyi Partner Pultok egyikénél,
II. vagy a www.tozsdezz.hu (www.tescobroker.hu) oldalon történt
regisztrációt követően bármely számlanyitási helyszínen,
III. vagy a Társaság ügyfélszolgálatán, a TESCO-tól vásárolt valamely
marketingfelületen a Társaságról információt szerző ügyfélként
megnevezve saját magát.
c) A résztvevő az Időtartam alatt legalább 10 000 HUF összeget befizet, átutal, és/
vagy a számláján való jóváíráskor az előző napi záróáron számolva legalább
ilyen értékű értékpapírt transzferáltat a Számlájára.
d) A résztvevő az időtartam alatt kössön legalább egy tőzsdei ügyletet a
Számláján.
4. Az ajándéksorsoláson való részvételből az alábbi személyek ki vannak zárva.
a) A Társaság munkavállalói, valamint a Társasággal munkavégzésre irányuló

egyéb jogviszonyban álló személyek.
b) A TESCO munkavállalói, valamint a TESCO-val munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban álló személyek.
c) Azon személyek, akik kiszervezett tevékenység keretében, vagy ahhoz
kapcsolódóan egyéb jogviszony alapján a Számlák megnyitását végzik, vagy
abban közreműködnek.

d) A 4. a)-c) pontokban meghatározott személyek házastársa,
élettársa,
egyeneságbeli rokona, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermeke, örökbefogadó-,
mostoha- és nevelőszülője, testvére, valamint a vele egy háztartásban élő személy.
5. A Számlák megnyitására, az azokon igénybe vehető szolgáltatásokra és azok

díjazására vonatkozó szabályokat a Társaság hatályos Üzletszabályzata és annak
mellékletei tartalmazzák.
6. A résztvevő tudomásul veszi, hogy a tőzsdei kereskedés a hagyományos befektetési

formáknál kockázatosabb, az értékpapírok múltbeli árfolyamai nem garantálják azok
jövőbeni alakulását.
7. Az ajándéksorsoláson minden, a Feltételeknek megfelelő és ki nem zárt természetes

személy részt vehet. A résztvevők az ajándéksorsoláson a szerződéskötéskor a
Társaságtól kapott ügyfélszámukkal – mint sorsjeggyel – vesznek részt.
8. A Társaság az Időtartam alatt annyi sorsjegyet bocsát ki, ahány résztvevő személy

megfelel a részvétel feltételeinek. Minden résztvevő csak egy sorsjeggyel rendelkezik.
9. A Társaság az Időszak végét követően haladéktalanul összegyűjti azon ügyfeleinek

ügyfélszámát, akik a 7. pontnak megfelelően részt vehetnek az ajándéksorsoláson.
10. A Társaság 2010. december 21-én 10:00 órakor a 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 3.

szám alatt nyilvános sorsoláson, közjegyző jelenlétében kisorsol egy ügyfélszámot az
előző pontban meghatározott módon összegyűjtött ügyfélszámok közül.
11. A kisorsolt ügyfélszámmal nyilvántartott ügyfél (továbbiakban: Nyertes) a 13. pontban

meghatározott nyilatkozat megtételével az alábbi tárgynyereményre válik jogosulttá:
1 db Chevrolet Cruze LAC 1.6 L típusú személygépkocsi (továbbiakban: Nyeremény)
12. A Nyeremény készpénzre nem váltható, más ajándéktárgyra nem cserélhető.
13. A Nyertesnek a Nyereményre való jogosulttá váláshoz nyilatkozatban hozzá kell

járulnia ahhoz, hogy a Nyeremény átadását a Társaság képi- és videófelvevő eszközzel
rögzítse, valamint nevét és arcképét – az ajándéksorsoláson való részvétellel és
nyeréssel összefüggésben – marketing célokra felhasználja.
14. A Nyertest a Társaság a sorsolást követően haladéktalanul értesíti a Számlanyitásnál

megadott elérhetőségei (telefonszám, e-mail cím) egyikén, majd a hivatalos értesítést
számára postai úton is megküldi.
15. A Tárgynyereményre vonatkozó adóhatósági bejelentést a Társaság megteszi, és a

tárgynyereményre vonatkozó adót a Társaság megfizeti.

16. A nyeremény átadására a Társaság és a Nyertes által kölcsönösen elfogadott

időpontban és helyszínen kerül sor. Amennyiben ezen egyezség nem jön létre, úgy a
Nyeremény a sorsolást követő 90. napon vehető át 09:00 és 16:00 óra között a
Társaság székhelyén.
17. Amennyiben a Nyertes a Nyereményt az előző pontban meghatározott végső időpontig

nem veszi át, úgy a Nyereményre való jogosultságát elveszíti.
18. A Társaság a Nyeremény átadásakor a Nyereményen túl átadja a Nyertesnek a

forgalomképes gépjárművek számára jogszabályok által előírt okiratokat, valamint a
tárgynyereményhez kapcsolódóan előírt adóügyi bizonylatot.
19. Jelen ajándéksorsolással kapcsolatosan nem szabályozott kérdésekre a szerencsejáték

szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény és a hozzá kapcsolódó, az egyes
szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos
feladatok végrehajtásáról szóló 2/2005. (X. 21.) PM rendelet ajándéksorsolásra
vonatkozó szabályai az irányadóak. Jelen szabályzat fogalmait a hivatkozott
jogszabályokban meghatározottak szerint kell értelmezni.

A „Legyen a tőzsde mindenkié”
hírlevél ajándéksorsolás szabályzata
1. Az ajándéksorsolás szervezője:

Random Capital Zrt.
székhely: 1052 Budapest, Vármegye utca 3-5.
cégjegyzékszám: 01-10-046204
adószám: 14489978-2-41
Továbbiakban: Társaság
2. Az ajándéksorsolás időtartama (továbbiakban Időtartam) a 2010. október 1. és 2010.

december 20. közötti időszak, beleértve a kezdő és zárónapot is.
3. Az ajándéksorsoláson való részvétel feltételei (továbbiakban együttesen Feltételek):
a) A résztvevő természetes személy töltse be 18. életévét.
b) A résztvevő regisztráljon a www.tozsdezz.hu (www.tescobroker.hu) oldalon az

ingyenes hírlevél szolgáltatásra és töltse ki a hozzá kapcsolódó dokumentumot
az Időtartam alatt.
4. Az ajándéksorsoláson való részvételből az alábbi személyek ki vannak zárva.
a) A Társaság munkavállalói, valamint a Társasággal munkavégzésre irányuló

egyéb jogviszonyban álló személyek.
b) A TESCO Globál Áruházak Zrt. (továbbiakban: TESCO) munkavállalói,
valamint a TESCO-val munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló
személyek.
c) Azon személyek, akik kiszervezett tevékenység keretében, vagy ahhoz
kapcsolódóan egyéb jogviszony alapján a Számlák megnyitását végzik, vagy
abban közreműködnek.
d) A 4. a)-c) pontokban meghatározott személyek házastársa,
élettársa,
egyeneságbeli rokona, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermeke, örökbefogadó-,
mostoha- és nevelőszülője, testvére, valamint a vele egy háztartásban élő személy.
5. Az ajándéksorsoláson minden, a Feltételeknek megfelelő és ki nem zárt természetes

személy részt vehet. A résztvevők az ajándéksorsoláson a regisztráció során megadott
e-mail címükkel – mint sorsjeggyel – vesznek részt.
6. A Társaság az Időtartam alatt annyi sorsjegyet bocsát ki, ahány résztvevő megfelel a

részvétel szabályainak. Minden résztvevő csak egy sorsjeggyel rendelkezik.
7. A Társaság az Időszak végét követően haladéktalanul összegyűjti azon részvevők e-

mail címét, akik az 5. pontnak megfelelően részt vehetnek az ajándéksorsoláson.

8. A Társaság 2010. december 21-én 10:00 órakor a 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 3.

szám alatt nyilvános sorsoláson, közjegyző jelenlétében kisorsol egy e-mail címet az
előző pontban meghatározott módon összegyűjtöttek közül.
9. A kisorsolt e-mail címmel nyilvántartott résztvevő (továbbiakban: Nyertes) a 11.

pontban meghatározott nyilatkozat megtételével az alábbi tárgynyereményre válik
jogosulttá.
1 db 200 000 Ft-al feltöltött, a Társaság által vezetett Tartós Befektetési Számla
(továbbiakban: Nyeremény)
10. A Nyeremény készpénzre nem váltható, más ajándéktárgyra nem cserélhető.
11. A Nyertesnek a Nyereményre való jogosulttá váláshoz nyilatkozatban hozzá kell

járulnia ahhoz, hogy a Nyeremény átadását a Társaság képi- és videófelvevő eszközzel
rögzítse, valamint nevét és arcképét – az ajándéksorsoláson való részvétellel és
nyeréssel összefüggésben – marketing célokra felhasználja.
12. A Nyertest a Társaság a sorsolást követően haladéktalanul értesíti a regisztrációnál

megadott elérhetőségei (telefonszám, e-mail cím) egyikén, majd a hivatalos értesítést
számára postai úton is megküldi.
13. A Tárgynyereményre vonatkozó adóhatósági bejelentést a Társaság megteszi, és a

tárgynyereményre vonatkozó adót a Társaság megfizeti.
14. A nyeremény átadásához a Nyertesnek ügyfélszámlát és értékpapírszámlát kell nyitnia

a Társaságnál annak Üzletszabályzatában meghatározottak szerint.
15. Amennyiben a Nyertes a sorsolást követő 90 napon belül nem nyit ügyfélszámlát és

értékpapírszámlát a Társaságnál, a Nyereményre való jogosultságát elveszíti.
16. A megnyitott ügyfélszámlára és értékpapírszámlára, valamint a Nyereményre a

Társaság hatályos Üzletszabályzatában meghatározott feltételek érvényesek. A Nyertes
tudomásul veszi, hogy a tőzsdei kereskedés a hagyományos befektetési formáknál
kockázatosabb. Az értékpapírok múltbeli árfolyamai nem garantálják azok jövőbeni
alakulását.
17. Jelen ajándéksorsolással kapcsolatosan nem szabályozott kérdésekre a szerencsejáték

szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény és a hozzá kapcsolódó, az egyes
szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos
feladatok végrehajtásáról szóló 2/2005. (X. 21.) PM rendelet ajándéksorsolásra
vonatkozó szabályai az irányadóak. Jelen szabályzat fogalmait a hivatkozott
jogszabályokban meghatározottak szerint kell értelmezni.

