újHÁZ Centrum „Nyereményeső” játékszabályzat

1. A játék szervezője
A „Nyereményeső” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban „Játék”) szervezője az ÚJ HÁZ
Építőanyag Nagykereskedelmi Zrt. (székhely: 9111 Tényő, Fő utca 2.), a továbbiakban: „Szervező”.
2. A Játék időtartama
Az újHÁZ Centrum nyereményjátéka 2017. április 05. napján 00 óra 01 perctől 2017. május 06. napján
24 óra 00 percig tart.
3. A Játékban részt vevő személyek
A játékban 18. életévüket betöltött, cselekvőképességükben nem korlátozott természetes személyek
vehetnek részt. A Játékban a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a velük
munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, egyéb, a lebonyolításban esetlegesen közvetlenül
közreműködő cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint mindezen személyek
a Ptk. 8:1 § (1) bekezdésében meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
4. A Játék menete
A részvétel jelentkezéshez kötött, amely a játék időtartama alatt nyereményszelvényének
kitöltésével és leadásával lehetséges. A nyereményszelvények az újHÁZ Centrum 2017. tavaszi akciós
újságának a hátoldaláról kivághatóak, illetve a www.ujhazcentrum.hu/nyeremenyeso honlapról
letölthetőek.
A szelvények 2017. április 05. napjától 2017. május 06. napjáig nyitvatartási időben az újHÁZ Centrum
bármelyik telephelyén leadhatók a pénztárnál vagy értékesítőnél a kihelyezett nyereményládákba. Az
egyes telephelyek nyitva tartása eltérő lehet. A telephelyek listájáról és elérhetőségeiről itt
tájékozódhat: www.ujhazcentrum.hu/telephelyek.
A játékban csak a 3. pontban írt feltételeknek megfelelő résztvevők által pontosan, olvashatóan és
hiánytalanul kitöltött és aláírt, valós adatokkal és érvényes e-mail címmel ellátott szelvények vesznek
részt. Az érvényes jelentkezés további feltétele, hogy a játékos a nyereménykategóriák közül
egyértelműen jelölje meg, hogy melyiket szeretné megnyerni, továbbá a jelen játékszabályzatot
elfogadja. Egy szelvényen csak egy nyeremény-kategória jelölhető meg. Egy Játékos a játékban több
szelvénnyel is részt vehet.

5. Nyeremények
Termék:
Nyeremény 1: Mennyiség:
Egyéb információ:
Termék:
Mennyiség:
Nyeremény 2:
Műszaki információ:
Egyéb információ:
Termék:
Nyeremény 3: Műszaki információ:
Mennyiség:
Egyéb információ:
Termék:
Mennyiség:
Nyeremény 4:
Műszaki információ:
Egyéb információ:
Termék:
Nyeremény 5:
Egyéb információ:

ACO 800 mm Solid résfolyóka + szimpla felsőrész résfolyókához
1 db
Telephelyi átvétellel. A nyeremény értéke bruttó 109.120 Ft
Velux Standard Plus felső kilincses fa tetőtéri ablak (GLL 1061) + beépítő készlet (EDW MK06 2000) választható méretben
1 db
3-rétegű üveg, Uw érték: 1,1
Telephelyi átvétellel. A nyeremény értéke bruttó 154.775 Ft (78 x 140 cm méret esetén)
Classen Adventure 4 V Philadelphia Oak laminált padlólap
Kategória: Premium, vastagság: 8 mm, méret: 1286 x 160 mm
40 m2
Telephelyi átvétellel. A nyeremény értéke bruttó 139.600 Ft
IKO Superglass zsindely tetszőlegesen választható színben
125 m2
Méret: 1000 mm x 336 mm, 11 féle választható színben
Telephelyi átvétellel. A nyeremény értéke bruttó 200.000 Ft
Isover Uniroll Plus üveggyapot filc tetszőlegesen választható vastagságban (10 cm vagy 15 cm)
Telephelyi átvétellel. A nyeremény értéke bruttó 200.000 Forint.

A fentiekben felsorolt nyeremény közül egy-egy darab kerül kisorsolásra.
A kitöltött és a telephely igazoló pecsétjével ellátott szelvényt le kell adni az újHÁZ Centrum bármely
telephelyén a kihelyezett nyereményládába.

6. Nyertesek kiválasztása
A nyereményjáték sorsolására 2017. május 22. napján 10 óra 00 perckor kerül sor a Szervező (9111
Tényő, Fő utca 2.) cím alatti székhelyén.
A sorsoláson a 2017. május 06. napjáig nyitvatartási időben leadott, érvényes szelvények vesznek
részt. Érvényes a szelvény, amennyiben megfelel a jelen játékszabályzat 3. és 4. pontjában foglalt
feltételeknek. Azon szelvények, melyek a fenti érvényességi feltételeknek nem felelnek meg, továbbá
a hiányosan kitöltött, nem olvasható, vagy több nyereménykategóriát is megjelölt szelvények
kizárásra kerülnek a sorsolásból.
A sorsolásból kizárt személyek a kizárással kapcsolatban a Szervezőnél élhetnek kifogással.
7. Nyeremények átadása
A beérkezett szelvényekből a Szervező nyeremény kategóriánként egy (1 db), összesen hat (6 db)
nyertest, és nyeremény kategóriánként egy (1 db), összesen hat (6 db) tartaléknyertest sorsol.
A nyerteseket a nyeremény átvételének részleteiről a sorsolást követően 3 munkanapon belül a
szelvényen általuk megadott telefonszámon és e-mailben értesítjük!
A nyeremény átvétele kizárólag személyesen vagy meghatalmazott útján lehetséges. A
meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Az átvételkor be kell mutatni az emailben küldött értesítés kinyomtatott példányát, továbbá a nyertes köteles a nyereményátadásakor
személyazonosságát a megfelelő személyes okmányokkal igazolni.

A jelen szabályzatnak mindenben megfelelő nyertes vagy meghatalmazottja a nyeremény átvételére
az értesítés kézhezvételét követően, legkésőbb a kisorsolása dátumát követő 30 napon belül, a
Szervező által megadott elérhetőségeken előzetesen egyeztetett időpontban jogosult.
A Szervező megtagadhatja a nyereményátadását, amennyiben a nyertes a személyazonosságát nem
igazolja, vagy az e-mailben küldött értesítés kinyomtatott példányát nem mutatja be, ez esetben a
nyeremény átvételére a tartaléknyertes válik jogosulttá.
A Szervező jogosult és köteles a nyeremény átadását megelőzően ellenőrizni a személyazonosító
iratok ellenőrzésével, hogy az átvételre jelentkező személy megfelel-e a jelen Játékszabályzatban
rögzítetteknek. Ha a nyertes nem felel meg a feltételeknek, akkor a Szervező vagy megbízottja a
nyeremény átadását megtagadhatja.
Nyeremények átvételének helyszíne: a Nyerteshez legközelebb eső újHÁZ Centrum telephelyen,
Nyertessel előzetesen egyeztetve.
A nyeremény másra át nem ruházható. A meghatalmazott útján történő átvétel nem minősül
átruházásnak. A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettség a Szervezőt terheli, azonban az
egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a
nyertest terhelik.
Amennyiben a Nyertes a nyereményért a kisorsolása dátumát követő 30 napon belül nem jelentkezik,
vagy a Nyertes a Játékból kizárásra került, vagy a nyeremény részére történő átadását a Szervező a
fentiek szerint megtagadta, illetve a nyeremény számára neki felróható okból nem válik átadhatóvá
az erre nyitva álló, jelen szabályzatban meghatározott határidőn belül, úgy a Nyertes helyébe a
tartaléknyertes lép, akit a Szervező a nyeremény átvételének lehetőségéről a fentiek szerint e-mail
útján, írásban értesít.
A nyeremény készpénzre nem váltható. A nyeremény más termékre át nem válható.
8. Adatvédelem
A Résztvevő a részvétellel elfogadja, hogy nyertessége esetén nevét és fényképét az Új-Ház Zrt. saját
honlapján, valamint egyéb kommunikációs felületein megjelentetheti.
A résztvevő a részvétellel hozzájárul, hogy a szelvényen megadott személyes adatait, különösen,
nevét, telefonszámát, e-mail címét a Szervező és a Szervező hálózatának tagjai (telephelyei)
kereskedelmi ajánlatok és tájékoztatások céljából az említett célokhoz kötötten rögzítse, kezelje és
felhasználja, amíg az illető törölni nem kéri, de legfeljebb öt (5) éves időtartamig. Az öt éves
időtartam leteltét követően a személyes adatok a Szervező nyilvántartásából automatikusan törlésre
kerülnek.
Szervező a rendszerében tárolt adatokat bizalmasan kezeli.
Az adatok kezelése mindenben megfelel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvény, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény és a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek. Az adatok kezelését és

feldolgozását a Szervező alkalmazottai útján jogosult végezni, a személyes adatok további személy
részére nem kerülnek átadásra vagy továbbításra.
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések
megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a résztvevőnek arra, hogy
tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok zárolását, törlését vagy helyesbítését a
marketing@uj-haz.hu e-mail címen. A törlés, helyesbítés, zárolás és információ-szolgáltatás iránti
kérelem teljesítésének határideje a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanap. Szervező
kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelés és az adatfeldolgozás során a személyes adatokat a
megfelelő intézkedésekkel és technikai megoldással védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, egyéb, a jelen Játékszabályzatban leírtakon kívüli célból történő
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés és sérülés,
továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Szervező
kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait kizárólag az adatkezelés céljának
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
A résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása
alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a résztvevő bírósághoz fordulhat. A
résztvevő a személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. A résztvevő bármikor
dönthet úgy, hogy a Szervező a továbbiakban ne keresse meg őt és egy lemondó nyilatkozat
megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve) jelezheti: a marketing@uj-haz.hu e-mail
címen.
A résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához
szükséges adatok törlését az 5. pontban megjelölt nyeremények átadása előtt kérelmezi.
A Szervező az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentette,
az adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-70265/2013.
Szervező kijelenti és felelősséget vállal azért, hogy a jelen játék szervezésével összefüggő jogszabályi
előírásokat maradéktalanul betartja.
A résztvevők a szelvény maradéktalan kitöltésével és leadásával elfogadják a jelen hivatalos
játékszabályzatot valamint adatkezelési feltételeket.
Kelt: 2017. április 04.
ÚJ HÁZ Építőanyag Nagykereskedelmi Zrt.
Szervező

