ELMŰ Zrt. (enHome üzletág)

TAVASZVÁRÓ NYEREMÉNYJÁTÉK
A promóció részvételi szabályzata (Szabályzat)

1. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE
A promóció szervezője a Budapesti Elektromos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1132 Budapest,
Váci út 72-74., cégjegyzékszám: 01-10-041827) enHome üzletága (továbbiakban: Szervező).

2. A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA
A promóció 2020. február 1. és 2020. április 15. között tart (továbbiakban: promóciós időszak).
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a promóciót felfüggessze vagy megszüntesse.

3. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
A Promócióban részt vehet minden, Magyarországon bejelentett állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező,
18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (továbbiakban: Résztvevő), aki 2020. február 1 – április 15.
közötti időszakban a Szervezővel, mint vállalkozóval 4 - 40 darab közötti napelem panel számra szóló háztartási méretű
(1)
napelemes kiserőmű kulcsrakész kivitelezésére vonatkozóan szerződést (a továbbiakban vállalkozási szerződés) köt és a
vállalkozási szerződés a promóció időtartama alatt nem kerül a Résztvevő által jogellenesen megszüntetésre, illetve egyéb
módon megszegésre.
Résztvevő a napelemes rendszer megrendelése esetén aláírja a vállalkozási szerződést a promóciós időszak alatt. A
vállalkozási szerződés mellékletében (sales felmérő lap) kerül rögzítésre, hogy Résztvevő részt kíván-e venni a
nyereményjátékban. Résztvevő a nyereményjátékban való részvétel érvényességéhez köteles a szerződéskötés után
legkésőbb 8 nappal a szerződésben rögzített előleg összegét megfizetni. Résztvevő az előleg megfizetése után, a
megfizetett előlegről kiállított előlegszámla sorszámával vesz részt az ajándéksorsoláson. Szervező a nyertestől az
előlegszámla bemutatását kérheti a nyeremény átadásakor.
A Promócióban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában
meghatározott közeli hozzátartozói.
A promócióban nem vehetnek részt azok, akik a háztartási méretű kiserőművet nem önerőből kívánják (hanem pl.
lakossági energiahatékonysági hitelprogramból) finanszírozni.
A napelemes rendszer telepítés helyszíneként szolgáló ingatlannak Magyarország területén kell lennie.
Szervező a promócióból azt a Résztvevőt kizárhatja, aki a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételekben
(továbbiakban: ÁSZF) rögzített előlegfizetési kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget.
Résztvevő tudomásul veszi, hogy ha a vállalkozási szerződés nem lép hatályba vagy a hatályba lépett vállalkozási
szerződés bármelyik Fél által megszüntetésre kerül semmilyen jogcímen nem lesz jogosult a promóció szerinti
kedvezményre.

4. A PROMÓCIÓ LEÍRÁSA
Szervező a promóciós időszak alatt érvényesen megkötött napelemes szerződések alapján, a részvételre jogosító
előlegszámlák sorszámát használva a Résztvevők között 2020. 05. 15. napján 14 óra 00 perckor közjegyző jelenlétében, a
(1)
Háztartási méretű kiserőmű: olyan, a kisfeszültségű hálózatra csatlakozó kiserőmű, melynek csatlakozási teljesítménye egy
csatlakozási ponton sem haladja meg az 50 kVA-t;
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véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással 1 (egy) darab ausztriai utat sorsol ki. A nyeremény egy 2 fős, 4
éjszakára szóló szállás félpanziós ellátással a Gartenhotel Theresia**** hotelben, melynek címe Glemmtaler Landesstraße
208, 5753 Saalbach, Ausztria.
Változás! A nyeremény felhasználásának időszaka a pandémiás intézkedések hatása miatt kitolódott 2020. május 29. és
2020. október 18.-a valamint és 2021. június 13 és 30.-ai időszakokra.
A nyeremény nem tartalmazza a nyereménnyel kapcsolatban felmerülő ki- és hazautazást, utasbiztosítást, valamint a
nyertes által esetlegesen igényelt egyéb szolgáltatásokat, programokat.
A nyeremény sorsolásának alkalmával 1 fő résztvevő nyertes és 5 fő résztvevő pótnyertes kerül kisorsolásra közjegyző
jelenlétében. A pótnyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre.
Elsőként a nyertest sorsoljuk, majd a pótnyerteseket. A pótnyertes akkor válik a nyeremény jogosultjává, ha
•
•

a nyertes a személyi azonosságát nem tudja igazolni,
a nyertes pályázata más okból érvénytelen a Játékszabályzat szerint.

A nyeremények készpénzre, vagy egyéb kedvezményre nem válthatók.
Változás! A sorsolás nem nyilvános, a pandémiás intézkedések miatt. A sorsolás helyszíne: 1024. Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 1., földszint 1. szám. A sorsolás gépi választással, a véletlenség elvének eleget tevő gépi húzással,
számítógépes program segítségével közjegyző jelenlétében történik.

Szervező a nyereményt a Szervező által meghatározott, a nyertessel előzetesen egyeztetett helyszínen adja át a
nyertesnek, egy előzetesen egyeztetett időpontban. A nyertes személyét igazoló dokumentumot (személyi igazolvány) a
Szervező ellenőrzésre bekéri.
A Szervező a sorsolás eredményét, a nyertesek névsorát a sorsolást követő 10 munkanapon belül a www.enhome.hu
weboldalon nyilvánosságra hozza, és nevük kisorsolásáról a regisztráció során megadott telefonszámon értesíti őket. A
nyertessel összesen 3 alkalommal kísérli meg a Szervező felvenni a telefonos kapcsolatot, 2 alkalommal pedig a megadott
e-mail címen keresztül. A pótnyertesek sorrendje megegyezik a kihúzás sorrendjével.
A nyilvánosságra hozatal során a nyertes(ek) neve a település megjelölésével jelenik meg.
A nyertes(ek) a nyeremény átvételére a sorsolást követő 90 napon belül jogosult(ak).
Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult nyertes(ek) a nyereményüket az erre nyitva álló határidőn belül nem
vennék át, úgy annak bruttó, forgalmi értékét a Szervező a vonatkozó szabályok szerint játékadóként fizeti be a központi
költségvetésbe. A nyeremények adóvonzatát a Szervező vállalja.

5. A PROMÓCIÓ MENETE
• Résztvevő a Szervező által működtetett honlapon adatai megadásával felveszi a kapcsolatot a Szervezővel. A
Résztvevőnek lehetősége van a Szervező által megbízott értékesítővel is felvenni a kapcsolatot.
• Szervező a helyszíni felméréssel kapcsolatos időpont egyeztetés érdekében felveszi a kapcsolatot a Résztvevővel.
• A pozitív helyszíni felmérést követően Résztvevő megrendeli a napelemes rendszert és aláírja a vállalkozási szerződést.
A vállalkozási szerződés mellékletében (sales felmérő lap) kerül rögzítésre, hogy Résztvevő részt kíván-e venni a
nyereményjátékban. Résztvevő a nyereményjátékban való részvételhez köteles a szerződéskötés után legkésőbb 8
nappal a szerződésben rögzített előleg összegét megfizetni.
• Minden olyan Résztvevő részt vesz a sorsoláson, aki megfelel a Részvételi feltételekben foglaltaknak.
• Szervező kiértesíti a nyertest és a nyereményt átadja jelen szabályzatban rögzített módon.
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6. ADATVÉDELEM
6.1. Szervező a személyes adatok kezelése során a hatályos jogszabályok megtartásával jár el.
6.2. Az adatkezelés a Szervező honlapján az adatok Résztvevő általi megadásával kezdődik és a kedvezményre jogosultság
megállapítását, illetve a kedvezmény biztosítását követő 180 nap elteltével ér véget. Az adatkezelés jogalapja az érintett
hozzájárulása.
6.3. Az adatkezelés célja az, hogy a Szervező a Promóciót megszervezze, segítséget nyújtson a Promócióban való részvétel
rögzítéséhez, a Részvételi feltételek szerinti kedvezményre jogosultak személyét megállapítsa, a feltételek fennállásáról a
Résztvevőket értesítse, illetve a Promócióról tájékoztassa, továbbá a kedvezményt a jogosultak részére biztosítsa.
6.4. Szervező a kizárólag Promócióval kapcsolatos személyes adatokat, melyek esetén az adatkezelés célja megszűnt, törli.
6.5. Résztvevő a Szervező bármely elérhetősége felé intézett nyilatkozattal visszavonhatja a Promócióval
kapcsolatban megadott személyes adatai kezeléséhez való hozzájárulását, kérelmezheti továbbá a rá vonatkozó
személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását, valamint
megilleti az adathordozhatósághoz való jog. A hozzájárulás visszavonása a Promócióból való kizárást vonja maga
után.
6.6. A Szervező a sorsolás eredményét, a nyertesek névsorát a sorsolást követő 10 munkanapon belül a
www.enhome.hu weboldalon nyilvánosságra hozza, melyhez az érintett Résztvevő a jelen játékszabályzat
elfogadásával kifejezetten hozzájárul.
6.6. A Résztvevőt megillető jogokról a https://elmuemasz.hu/egyetemes-szolgaltatas/szolgaltatasok/innovativmegoldasaink/napelemes-rendszerek kapcsolatfelvételi oldalon található általános adatkezelési tájékoztatója nyújt
részletes tájékoztatást. További információ a Szervező adatvédelmi tisztviselőjétől kérhető.
6.7. Résztvevő a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszaival a Szervező adatvédelmi tisztviselőjéhez, a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz
fordulhat. Adatkezeléssel kapcsolatos jogvitákban az illetékes törvényszék jár el.

7. EGYÉB INFORMÁCIÓK
A valóságnak nem megfelelő adatokat (pl. nem létező e-mail címet) átadó Résztvevő, a Szabályzat feltételeit nem teljesítő
Résztvevő, illetve azon Résztvevő, aki csalással, valótlan adatok megadásával próbál meg promócióra jogosulttá válni, a
Promócióból kizárásra kerül.
Amennyiben a részvételi szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos magyar jogszabályok, a vállalkozási
szerződés és az ÁSZF vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
Szervező fenntartja a jogot jelen Szabályzatban foglaltak indokolt esetben történő megváltoztatására, azzal, hogy a
Résztvevőket esetleges változtatás esetén kellő időben értesíti.
Ha a Résztvevő a jelen részvételi szabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal
kapcsolatban kifogást emel, a promócióban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.
Budapest, 2020. január 27.
Módosítva: 2020. május 5.
Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
enHome üzletág
Szervező
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