
 
 

 

 

 

 

A JÁSZ-PLASZTIK AUTÓCENTRUM Kft. Játékszabályzata 
 

az általa szervezett promóciós „Nyerjen luxusutazást a JP Autóval!” elnevezésű játékra 

vonatkozóan 

 
Hatályos: 2018. november 12. 

 

 
1. A JELEN JÁTÉKSZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA 

A jelen Játékszabályzat célja, hogy a JÁSZ-PLASZTIK AUTÓCENTRUM Kft. (a 
továbbiakban: „Szervező”) átfogó, átlátható és szabályszerű módon határozza meg a 
„Nyerjen luxusutazást a JP Autóval!” elnevezésű játék (a továbbiakban: „Játék”) szabályait, 
mindezzel segítve a résztvevőket, valamint a Játék tisztességes és fair lebonyolítását. Ennek 
érdekében a Szervező több fórumon felhívást tesz közzé és elérhetővé teszi a 
Játékszabályzatot, így különösen de nem kizárólagosan a honlapján (www.jpauto.hu) és 
Facebook oldalán (https://www.facebook.com/MercedesJPAuto/?ref=bookmarks). 
A Szervező kijelenti, hogy a Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1990. 
évi XXXIV. törvény hatálya alá. Jelen Játékszabályzat hatálya a Játékra terjed ki, valamint 
azokra a résztvevőkre, akik a 4. pontban foglaltaknak megfelelően jelentkeznek és teljes 
körűen elfogadják a jelen Játékszabályzat feltételeit, beleértve a 12. pontban meghatározott, 
adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseket is (a továbbiakban: „Játékos”). Kiterjed továbbá a 
Játékszabályzat hatálya mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy 
kifogással lépne fel. 
A Játékos tudomásul veszi, hogy regisztráció előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a 
Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy 
előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. 
 
 
2. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A FELAJÁNLÓ 

a) A Játék szervezője és lebonyolítója a JÁSZ-PLASZTIK AUTÓCENTRUM Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 5100 Jászberény, Jákóhalmi út 11. 
Cégjegyzékszám: 16-09-007068  
Adószám: 12939525-2-16 
Telefonszám: +36 57 505 515 
E-mail cím: jaszbereny@jpauto.hu 



 
 

 

 

 

b) A promóciós játékhoz csatlakozva a Qatar Airways Group Q.C.S.C. Magyarországi 

Fióktelepe felajánlóként működik közre (a továbbiakban: „Qatar Airways” vagy 

„Felajánló”). 

Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. 
Cégjegyzékszám: 01-17-000668 
Adószám: 23072075-2-41 
Telefonszám: [061-6884030…] 
E-mail cím: pszabo@hu.qatarairways.com 

A 6. b) pontban megjelölt nyeremény felajánlásán túl a Qatar Airways semmilyen más 
módon nem vesz részt sem a Játék megszervezésében, sem annak lebonyolításában. 
 
 
3. A JÁTÉK RÖVID BEMUTATÁSA 

A „Nyerjen luxusutazást a JP Autóval!” elnevezésű játék egy sorsolásos promóciós játék, 
amelyet a Szervező a 4. pontban meghatározott feltételeket teljesítő Játékosok számára 
biztosít a jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételek szerint. A Játékban részt vehet 
bármely természetes személy és jogi személy, aki a promóciós időszak, azaz a Játék 
időtartama alatt szerződést köt bármilyen készleten lévő új Mercedes-Benz típusú 
személyautó vagy kishaszongépjármű vásárlására a Szervező bármelyik telephelyén, és 
legalább a szerződés szerinti foglaló összegét megfizeti. A Nyertes kiválasztása a Játékosok 
közül sorsolás útján történik. 
 
 
4. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 

A Játékban akkor van lehetőség önkéntesen és ingyenesen részt venni, amennyiben a 
részvételre jelentkező megfelel az alábbi együttes feltételeknek (a továbbiakban: „Részvételi 

Feltételek”): 
a) a Szervező bármelyik telephelyén (Budapest-Fót, Jászberény, Nyíregyháza, 

Veszprém) bármilyen készleten lévő új Mercedes-Benz típusú személyautó vagy 

kishaszongépjármű vásárlására szerződést köt 

b) a meghatározott időszak alatt (ld. 7. pont), és  

c) legalább a szerződés szerinti foglaló összegét megfizeti, 

d) elfogadja a jelen Játékszabályzatot, valamint 

e) a vásárláskor kitölti a Játékban való részvételi szándékát tanúsító nyilatkozatot. 

Jogi személy megrendelő esetén a képviseletre jogosult személy cégszerűen nyilatkozik a 
Játékban való részvételi szándékról. 



 
 

 

 

 

A Játékban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik a fenti a)-e) pontok 
teljesítésén túlmenően a tizennyolcadik életévüket betöltötték, illetve nem állnak a 
cselekvőképességüket érintő gondnokság hatálya alatt. 
 
 
5. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELT KIZÁRÓ OKOK 

Amennyiben a Játékos a jelen Játékszabályzatban foglaltakkal nem ért egyet vagy a 
részvételei szándékot tanúsító nyilatkozatot nem írja alá, a Játékban nem jogosult részt 
venni. Ezen pont alkalmazásában egyet nem értésnek minősül az is, ha a 12. pontban 
meghatározott személyes adatokat a Játékos nem bocsátja rendelkezésre, vagy azok 
kezeléséhez nem járul hozzá. A Szervező jogosult az ilyen személyt a Játék menete és a 
sorsolás folyamán figyelmen kívül hagyni. 
Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék 
időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt történik, a Játékban a Játékos a 
továbbiakban nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti. 
Amennyiben az adott Játékos a Játék időtartama alatt bármely okból nem felel meg a 
Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Szervező a Játékból kizárhatja. 
Amennyiben a Játékos már nem felel meg a jelen Játékszabályzat feltételeinek, köteles azt 
haladéktalanul jelezni a Szervező részére. 
A Játékban nem vehet(nek) részt a Szervező és a Felajánló vezető tisztségviselője, vezető 
állású munkavállalói, munkavállalói, megbízottjai és a Játék érdemi szervezésében és 
lebonyolításában részt vevő egyéb harmadik személyek munkavállalói, megbízottjai és 
mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 
továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék bármely szakaszában kizárja a Játékból azt a 
Játékost, vagy a Nyeremény átadását megtagadja annak a Játékosnak, továbbá jogi 
felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást 
kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki: 

a) nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni; 

b) a Játék tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti. 

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint 
bírálja el. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

6. NYEREMÉNY 

A Nyeremény egy luxusutazás, amely a Szervező által felajánlott szállásköltségből és a 
Felajánló által biztosított repülőjegyből, együttesen mint nyeremény-elemekből tevődik 
össze az alábbi részletezés szerint: 
 

a) A Nyeremény Szervező által biztosított nyeremény-eleme 

A Nyertes részéreszállást a Szervező biztosítja bruttó 400.000,- Ft, azaz négyszázezer forint 
értékben, melyet a Nyertes maga választhat ki szabadon a Szervező költségére.A 
Nyertesnek jogában áll a fenti szállásköltséget a 400.000,- Ft-ot meghaladóan, felár 
megfizetésével saját költségén kiegészíteni, és nagyobb értékű útra cserélni. Ezen szándékát 
a szállás végleges lefoglalását megelőzően a Szervező felé jeleznie kell. 
 

b) A Nyeremény Felajánló által biztosított nyeremény-eleme 
 
A célállomásra a repülőjegyet a Qatar Airways biztosítja, a jelen játékhoz Felajánlóként 
csatlakozva. A Qatar Airways felajánlása kettő (2) darab retúr turista osztályú repülőjegy,. A 
repülőjegyek a Qatar Airways járataira szólnak, és a Nyertes választhatja ki, hogy mely 
célállomásra szeretne elrepülni. A célállomás csak a Qatar Airways hálózatában 
megtalálható utak közül kerülhet ki. A Nyertesnek a szabadjegy úti céljáról legkésőbb 2019. 
január 31-ig kell rendelkeznie és lefoglalnia az utazás időpontját a Qatar Airways 
magyarországi irodájában (1054 Budapest, Szabadság tér 7). Az utazásból kizárt időszak: 
2018. december 15. – 2019. január 15. Az utazási időszak befejezése legkésőbb 2019. április 
30. 
 
 
7. A JÁTÉK IDŐTARTAMA, A SORSOLÁS IDŐPONTJA ÉS HELYSZÍNE, A NYEREMÉNY BEVÁLTÁSA 

A Szervező a Játékot az alábbi időtartamra hirdeti meg és bonyolítja le: 
a) A Játék időszaka és időtartama 2018. november 12. hétfő 9:00 órától 2018. 

december 15. szombat 18:00 óráig tart. 

Ez azt jelenti, hogy legkésőbb ezen időpontig kell megtörténnie a foglaló 

megfizetésének: utalás esetén a Szervező számláján történő jóváírásnak, 

készpénzben történő fizetés esetén az összeg rendelkezésre bocsátásának. 

b) A Nyeremény sorsolásának időpontja és helyszíne: 2018. december 19. szerda 10:00 

óra; a Szervező jászberényi Mercedes-Benz szalonja: 5100 Jászberény, Jákóhalmi út 

40. 

c) Nyeremény beváltása: 

1. utazás kiválasztása: legkésőbb 2019. január 31. csütörtök 

2. utazás hazaúttal együtt legkésőbb: 2019. április 30. kedd 



 
 

 

 

 

d) A nyeremény külön utazásra és szállásra nem bontható meg, azt együttesen, egyetlen 
utazásra kell igénybe venni. A Nyertes tudomásul veszi, hogy akár a szállás, akár a 
repülőjegy vonatkozásában, együtt vagy külön a saját érdekkörébe tartozó okból 
nem tud megegyezni a Szervezővel vagy a Qatar Airways-el, abban az esetben a teljes 
nyereményből minden további jogkövetkezmény és kártérítésre való jogosultság 
nélkül kizárásra kerülhet, és a nyereményt a sorban következő tartalék Nyertes 
kapja.  

 

 

8. A SORSOLÁS LEBONYOLÍTÁSA 

A Szervező a véletlenszerűség elve alapján sorsolja ki a Nyereményre jogosult Játékost 
jogszerű, objektív és tárgyilagos módon. A sorsoláskor a sorsolási bizottság tagjai a 
vásárláskor kitöltött nyilatkozatokat egyeztetik a sorsolási időszakra vonatkozó 
megrendelések hivatalos listájával, és ellenőrzik a szerződés szerinti foglaló megfizetését.  A 
teljes sorsolás közjegyző jelenlétében történik, számítógépes sorsolás formájában a 
random.org szoftver segítségével. A sorsolás időpontja 2018. december 19. szerda 10:00 
óra, helyszíne a Szervező jászberényi Mercedes-Benz szalonja: 5100. Jászberény, Jákóhalmi 
út 40.  
A Szervező 1 Nyertest és 2 tartalék Nyertest (a továbbiakban Nyertes) sorsol ki, arra az 
esetre, ha az 1. számú Nyertes írásban lemondaná a nyereményét vagy nem jelentkezik az 
értesítéstől számított 3 munkanapon belül a megadott módon. A tartalék Nyertesek a 
kihúzás sorrendjében lépnek be az eredeti Nyertes helyére, a fenti feltétlek bekövetkezése 
esetén. A Nyerteseket a Szervező a regisztráció során megadott e-mail címükön vagy 
telefonszámukon a sorsolást követően 2 munkanapon belül értesíti.  
A tartalék Nyertesek tudomásul veszik, hogy abban az esetben, ha a fő Nyertes, vagy a 
sorban előttük álló tartalék Nyertes a nyereményt a jelen szabályzatnak megfelelően 
igénybe veszi, abban az esetben semmilyen kártérítésre, sérelemdíjra vagy más egyéb 
térítésre nem jogosultak, arra semmilyen jogcímen nem tarthatnak igényt. 
 
 
9. A NYEREMÉNY RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA 

Szervező a nyertes Játékos(oka)t legkésőbb a sorsolást követően kettő (2) munkanapon 
belül értesíti a Játékos által megadott e-mail címen vagy telefonszámon (a továbbiakban: 
”Értesítés”). Az adatok helytállóságát a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni a Játékra 
történő jelentkezés során vagy azt követően, ezért a Szervező kizárja a felelősségét abban az 
esetben, ha a Nyertes – ideértve a tartalék Nyertest is - az elérhetősége, illetve egyéb 
személyes adatai valótlansága, pontatlansága vagy változása miatt nem értesíthető, illetve 
ugyanezen okokból a Nyeremény nem adható át részére. 



 
 

 

 

 

A Nyertes a jaszbereny@jpauto.hu e-mail címen vagy telefonon köteles az Értesítést követő 
legkésőbb három (3) munkanapon belül visszaigazolni, hogy az Értesítést megkapta. 
Amennyiben a Nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, úgy a 
Nyertesnek a Nyeremény átvételére való jogosultsága megszűnik, és a Szervező a fenti 
módszer szerint kisorsolt, soron következő pótnyertest értesíti a Nyeremény átvételének 
lehetőségéről. 
A Nyeremény másra nem ruházható át, és készpénzre nem váltható. Jogi személy Nyertes 
esetén az utazáson ténylegesen résztvevő természetes személy kijelölésére a cég 
képviselője jogosult. 
A Szervező által biztosított Nyeremény rendelkezésre bocsátása 
A Felajánló által biztosított Nyeremény (a két repülőjegy) személyesen történő átvételét a 
Nyertes (pótnyertes) írásban igazolja és ismeri el. 
 
 
10. A FACEBOOK MENTESÍTÉSE ÉS FELELŐSSÉG 

A Játék vonatkozásában a Játékszabályzat megalkotásával és Facebookon történő 
megjelenítésével a Szervező és annak elfogadásával a Játékos teljes körűen mentesíti a 
Facebookot minden, a Játékhoz kapcsolódó felelősség alól. 
Szervező egyúttal elismeri, hogy a Játékot a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem 
bonyolítja, és a Játék nem kapcsolódik a Facebookhoz, továbbá a Játék megszervezéséhez és 
lebonyolításához a Facebook nem nyújt segítséget, a Szervező azt saját kockázatára valósítja 
meg.  
A Szervező nem felelős azért, ha a Nyeremények (bármely okból, így különösen a vonatkozó 
jogszabályok megváltozása miatt) nem válthatóak be, illetve nem használhatóak fel. 
 
 
11. ADÓK, KÖZTERHEK, KÖLTSÉGEK 

A Nyereménnyel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó, járulék és egyéb közteher 
megfizetését a Szervező vállalja. A Nyeremény rendelkezésre bocsátásával (az út 
lefoglalásával és megszervezésével) összefüggésben a Játékos érdekkörében felmerülő 
bármely egyéb költséget és kiadást a Játékos viseli. 
 
 
12. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

A jelen Adatkezelési Tájékoztató – a Játékszabályzat elválaszthatatlan részeként – az 
interneten, a JÁSZ-PLASZTIK AUTÓCENTRUM Kft. hivatalos Facebook oldalán 
(https://www.facebook.com/MercedesJPAuto/?ref=bookmarks) és honlapján 
(www.jpauto.hu) kívül a JÁSZ-PLASZTIK AUTÓCENTRUM Kft. Budapest-fóti, 

mailto:6p@6p.hu


 
 

 

 

 

jászberényi, nyíregyházi és veszprémi autószalonjainak recepcióján, papíralapon is 
elérhető, hozzáférhető. 
Adatkezelő megnevezése: JÁSZ-PLASZTIK AUTÓCENTRUM Kft. (székhely, postai cím: 
5100 Jászberény, Jákóhalmi út 11.; cégjegyzékszám: 16-09-007068; adószám: 12939525-2-
16; elektronikus elérhetőség: jpauto@jpauto.hu; telefonszám: +36 57 505 515; honlap: 
www.jpauto.hu; adatvédelmi tisztviselő neve: Nagy Róbert úr; adatvédelmi tisztviselő e-
mail címe: adatvedelem@jpauto.hu; adatvédelmi tisztviselő telefonszáma: +36 57 505 533). 
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok 
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „EU Általános 
Adatvédelmi Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulásán 
alapul. 
A személyes adatok rendelkezésre bocsátása nem kötelező, azonban az adatszolgáltatás 
elmaradása, valamint – adott esetben – a hozzájárulás visszavonása azzal a 
következménnyel jár, hogy nem lehetséges a Játékban történő (további) részvétel. 
Kezelt személyes adatok köre: 

 valamennyi résztvevő esetében: az érintett teljes neve, e-mail címe és telefonszáma; 

 a Nyertes(ek) esetében: az érintett teljes neve, aláírása, e-mail címe, telefonszáma, 

valamint képmása. 

A személyes adatok forrása: az érintettekre vonatkozó személyes adatok megfelelő 
tájékoztatás mellett, közvetlenül az érintettek által, önkéntes adatszolgáltatás útján 
kerülnek rögzítésre. 
Az adatkezelés célja, időtartama: a Szervező a Játékos személyes adatait a Játék sikeres 
lebonyolítása érdekében, valamint a sorsoláson nyertes Játékos, illetve szükség esetén a 
pótnyertes Játékosok személyes adatait a Szervező a nyertes Játékossal való 
kapcsolattartás, adminisztráció, valamint a Nyeremény átadása céljából, továbbá az 
esetleges adó-, járulék- és egyéb közterhekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése 
érdekében kezeli, az adott Játék végéig, illetőleg a vonatkozó adó- és számviteli 
jogszabályok szerinti időtartamig. 
Játékos (érintett) jogai az adatkezelés során: a Játékosok kérhetik személyes adataik 
helyesbítését, törlését, az adatkezelés korlátozását, valamint élhetnek az 
adathordozhatósághoz való joggal, illetve ingyenes tájékoztatást kérhetnek adataik 
kezeléséről az alábbi e-mail címen: adatvedelem@jpauto.hu vagy postai úton összhangban 
az EU Általános Adatvédelmi Rendeletben foglaltakkal. 
Játékos továbbá a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a hozzájárulás visszavonása 
azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló személyes adatkezelés tekintetében a 
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 
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Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék ideje alatt az adatai saját kérésre történő törlése a 
Játékból való kizárását eredményezi, mivel a Szervező az adatok hiányában nem tudja 
biztosítani a Játékos részvételét. 
Amennyiben az érintett az EU Általános Adatvédelmi Rendeletben foglalt rendelkezések 
megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett 
kárért az adatkezelőtől kártérítésre, illetve sérelemdíjra jogosult. 
Adatbiztonsági intézkedések: az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési 
intézkedéseket hajtott végre a személyes adatok védelme érdekében az EU Általános 
Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseivel összhangban az alábbi területeken: (i) jogosulatlan 
hozzáférés és nyilvánosságra hozatal; (ii) jogosulatlan megváltoztatás; (iii) hálózatok 
közötti adatátvitel; (iv) törlés vagy véletlen vagy jogosulatlan adatmegsemmisítés; (v) kár 
vagy esetleges veszteség. 
Adatok megismerésére jogosult személyek köre: a Játékban a személyes adatokat a JÁSZ-

PLASZTIK AUTÓCENTRUM Kft. Igazgatója, a Játékkal érintett telephelyek vezetője és a 
Játék lebonyolításában kijelölt munkatársa jogosult megismerni. A Játékban a Játékosok 
által rendelkezésre bocsátott személyes adatok (teljes név, képmás) – elsődlegesen a 
Nyertes vonatkozásában – a JÁSZ-PLASZTIK AUTÓCENTRUM Kft. hivatalos Facebook 
oldalának látogatói számára nyilvánosak (szabadon hozzáférhetőek) lehetnek, ezt az 
érintett kifejezetten tudomásul veszi. 
A Játékos / Nyertes hozzájárul a fényképfelvétel elkészítéséhez és ezeknek a jelen pontban 
meghatározott célok szerinti felhasználásához is, figyelemmel a Ptk. 2:48. § (1) 
bekezdésében foglaltakra. 
Adattovábbítás: a Szervező a Játékos személyes adatait külön jogszabályi felhatalmazás 
hiányában harmadik személyeknek sem Magyarország területén belül található, sem pedig 
külföldi címzettek részére nem továbbítja, a Felajánló kivételével. 
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek: a Játékos az adatkezeléssel 
kapcsolatban jogorvoslattal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 
(cím: Magyarország, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postai elérhetőség: 1530 
Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; faxszám: +36 (1) 391 1410; hivatalos 
elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu), 
valamint bírósághoz (akár a Szervező székhelye, akár a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási 
helye szerinti törvényszék) fordulhat. 
 
 
13. A JÁTÉKSZABÁLYZAT EGYSÉGESSÉGE, KÖZZÉTÉTELE 

A Játékos a Játékban történő részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen 
Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt. A Szervező a jelen Játékszabályzatot 
előzetes értesítés nélkül módosíthatja, a Játékot felfüggesztheti és visszavonhatja, illetve a 
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visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű 
felelősségét kizárja..  
A mindenkor hatályos Játékszabályzatot, feltüntetve annak időbeli hatályát, a Szervező a 
JÁSZ-PLASZTIK AUTÓCENTRUM Kft. hivatalos weboldalán (www.jpauto.hu), illetve 
hivatalos Facebook oldalán 
(https://www.facebook.com/MercedesJPAuto/?ref=bookmarks) is közzéteszi. 
 
A Játékra és Játékszabályzatra a magyar jog irányadó. 
 
 
Jászberény, 2018. november 12. 

 

 

 

 
JÁSZ-PLASZTIK AUTÓCENTRUM Kft. 

Szervező 
 


