
  

Az újHÁZ Centrum „Schiedel kéményrendszer promóció” 

elnevezésű promóciós nyereményjátékának 

 Játékszabályzata  

1. A játék szervezője 

1.1 A „Schiedel kéményrendszer promóció” elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője az Új Ház 
Zrt. (székhely: 9111 Tényő, Fő utca 2.) (”Szervező”). 

1.2 A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező 
által megbízott ügynökség, a Clair&Curtis Communication Kft. (székhely: 1024 Budapest, Retek utca 21-
27.) (”Lebonyolító”) látja el. 

2. A játék időtartama 

A Játék 2018. június 01. napján 00 óra 00 perctől 2018. november 30. napján 24 óra 00 percig tart. 

A nyereményjáték lezárásának időpontja az a nap amikor az összes nyeremény a nyertesek részére 
átadásra kerül, vagy amikor a nyeremények átadása bármely okból véglegesen meghiúsul. 

3. A Játékban résztvevő termékek 

A Játékban kizárólag az újHÁZ Centrum országos építőanyag-kereskedelmi hálózat telephelyein 
(http://ujhazcentrum.hu/telephelyek ) vásárolt alábbi Schiedel kémény + tartozékai vesznek részt: 
Schiedel Absolut, Advance, UNI Plus, SIH, SRS és Permeter (”Termék”). 

4. A játékban történő részvétel feltételei 

4.1. A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18. életévét 
betöltött, cselekvőképes magyar állampolgár, természetes személy (”Játékos”), aki megfelel a jelen 
Játékszabályzat valamennyi feltételének.  

A Játékban a Szervező és a Lebonyolító 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) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.  

 
4.2. A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos az újHÁZ Centrum országos építőanyag-
kereskedelemi hálózat telephelyén (http://ujhazcentrum.hu/telephelyek)  2018. június 01. és november 30. 
időszak között Schiedel kéményrendszert (”Termék”) vásároljon, a promócióhoz kapcsolódó 
nyilatkozatot teljes körűen és olvashatóan kitöltse és a telephelyen leadja. A fenti határidők után, vagy a 
Játék 2. pont szerinti kezdő időpontja előtt beérkezett regisztrációk a Játékban nem vesznek részt. A 
regisztrációk beérkezésének késedelméért, illetve elmaradásáért a Szervező semmilyen felelősséget nem 
vállal.  
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4.4. A regisztráció érvényességéhez a Játékosnak a nyilatkozat esetében aláírásával, a megfelelő 
checkbox kipipálásával el kell fogadnia a jelen Játékszabályzatot, a Szervező Adatkezelési szabályzatát 
és hozzá kell járulnia, hogy az Új Ház Zrt. mint Adatkezelő, a Játék során megadott személyes adatait a 
„Schiedel kémény promóció” nyereményjáték lezárásának napjáig a nyereményjáték lebonyolításához 
kapcsolódó célból kezelje. A fentieknek meg nem felelő regisztráció a Játékból kizárásra kerül. 

4.5. Egy Játékos egy vásárlás alkalmával egy nyilatkozatot tölthet ki. Amennyiben a Játék 2. pont 
szerinti időtartama alatt egy Játékos több időpontban vásárol a részvételhez szükséges termékből, 
minden vásárlás alapján jogosulttá válik a Játékban való részvételre.  

Egy adott hónapban mindig az adott hónapban vásárló Játékosok vehetnek részt. 

4.6. Az a regisztráció, amely a Játékszabályzatban leírt tartalmi előírásoknak nem felel meg, az a 
Játékból automatikusan kizárásra kerül. Amennyiben a Játékos nem felel meg jelen játékszabályzatban 
foglalt feltételeknek, a Játékból kizárásra kerül.  Szintén kizárásra kerülnek azon Játékosok, illetve ezen 
Játékosok valamennyi regisztrációja, amennyiben a vásárlás ténye nem bizonyítható (nincs a Termék 
vásárlásáról kiállított névre szóló vásárlást igazoló bizonylat.) 

4.7. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából 
azt a személyt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban a Szervező megítélése szerint 
csalást/hamisítást követ el. 

4.8. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Promócióból a regisztrációt, amennyiben a beküldő 
Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a nyilatkozaton feltüntetett személyes 
adatok nem valósak, tévesek vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt 
(4.1. pontban jelölt) részvételi feltételeknek.  

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót felelősség nem terheli.  

4.9. A regisztráció hiányosságáért/ hibájáért (pl.: névelírás, címelírás, téves vagy nem valós 
adatfeltüntetés stb.) a Szervező és a Lebonyolító nem vállalnak felelősséget.  

4.10. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék 
szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a Játékban, azzal 
a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék, vagy egyéb módon 
a Játék szellemébe ütköző módon járnak el. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és 
egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények 
megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit 
egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. A 
Játékból kizárt személyek a kizárással kapcsolatban kifogással nem élhetnek. 

5. Nyeremény, Sorsolás 

5.1. A Játékban az alábbi nyeremény vesz részt: 

6 db újHÁZ Centrum Ajándékutalvány a nyertes Termék vásárlásával megegyező értékben, amely 
utalványt azon az újHÁZ Centrum telephelyen tud levásárolni, ahol a Terméket megvásárolta. 



  

A nyeremény a 2. pontban meghatározott időtartamon belül beérkezett érvényes nyilatkozatok közül 
kerül kisorsolásra havonta, minden hónapot követő pénteki napon 10 órakor a Szervező székhelyén, a 
véletlenszerűség elve alapján, kézi húzású sorsolással. 

5.2. A Lebonyolító a fentiekben írt sorsoláson tartaléknyertest húz a következők szerint: 1 (egy) fő 
tartaléknyertes az 1 (egy) db nyereményre. 

Amennyiben a nyeremény a kisorsolt Játékos regisztrációja/nyereményszelvénye bármely okból 
érvénytelen vagy a Játékos a Játékból bármely regisztrációjával/nyereményszelvényével összefüggő 
egyéb okból kizárásra kerül, illetve a nyeremény számára neki felróható okból nem válik átadhatóvá, úgy 
a tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre. 

6. Nyeremény átadása 

6.1.  Szervező a nyertest a regisztráció során megadott e-mail címen értesíti a sorsolás eredményéről (a 
sorolást követő 10 munkanapon belül), illetve a nyeremény átadásának pontos időpontjáról.  A Nyertes 
válasz e-mailben köteles az értesítés kézhezvételét 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni. Szervező a 
nyereményt a Játék lezárását követő 30 naptári napon belül személyesen adja át a nyertessel előre 
egyeztetett újHÁZ Centrum telephelyen. A nyeremény kizárólag személyesen vehető át és másra nem 
átruházható. 

Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül nem küld visszaigazoló e-mailt, vagy a nyertes értesítése a 
sorsolást követő 10 (tiz) munkanapig sikertelen marad, úgy a nyertes automatikusan kizárásra kerül, és a 
nyereményre a továbbiakban a tartaléknyertes lesz jogosult.  

A tartaléknyertes értesítésére is a nyertesre vonatkozó fenti szabályok vonatkoznak. 

A nyertes köteles a nyereményátadásakor személyazonosságát a megfelelő személyes okmányokkal 
igazolni, továbbá a Termék vásárlásakor kapott bizonylatot a nyeremény átvételéig megőrizni és a 
Szervező kérésére felmutatni. A Szervező megtagadja a nyeremény átadását, kizárj a Játékost, 
amennyiben a Játékos a személyazonosságát nem igazolja, vagy a vásárlást igazoló bizonylatot nem 
mutatja be, ez esetben a nyeremény átvételére a tartalék nyertes válik jogosulttá. 

A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvételére a jelen 
Játékszabályzatban foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes 
nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul így ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító 
terhére nem értékelhető. Ha a nyeremény átadása a nyertes Játékos részére, a neki felróható okból 
meghiúsult, a nyeremény  a tartalék nyertes részére kerül átadásra. 

6.2.  A Szervező a nyeremény nyertesének a nevét és a nyereményátadáson készült felvételeket a 
www.ujhazcentrum.hu illetve www.facebook.com/ujhazcentrum oldalakon teszi közzé. A nyilvánosságra 
hozatal során a nyertes neve, lakcíme (kizárólag a település megjelölésével) jelenik meg, amelyhez 
valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.  

7.  Adózás 

A nyeremény készpénzre nem váltható, és amennyiben az utalványon szereplő összegnél kisebb 
értékben vásárol, a különbözetet nem áll módunkban visszafizetni. A nyereményhez tartozó esetleges 
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adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és 
adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.  

8.  Információ a játékról 

A Játékról információk az újHÁZ Centrum telephelyeken és a http://ujhazcentrum.hu weboldalon érhetők 
el.  

A jelen Játékszabályzat a http://ujhazcentrum.hu/ oldalon érhető el. 

Jelen promóció nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV évi törvény (Szjtv.) 
hatálya alá. 

9. Vegyes rendelkezések 

9.1. A nyilatkozatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat 
feltüntetése stb.) sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. 

9.3. A Szervező jogosult a Játékot bármikor visszavonni. Szervező fenntartja a jogot, hogy a 
Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor egyoldalúan módosítsa, megváltoztassa, vagy visszavonja. 
Ebben az esetben a pályázati feltételek változásairól a http://ujhazcentrum.hu/hirek  internetes címen 
nyilvánosságra kerül a szükséges tájékoztatás. 

9.4. Bármilyen a Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés 
nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési 
jogát.  

 

Tényő, 2018. 06. 01.  

Új Ház Zrt. 
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