Swedsteel „Legyen a Tiéd a 3 nyereménytető egyike!” – Tetőfelújítási Nyereményakció
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1. Általános tudnivalók és részvételi feltételek
A Swedsteel-Metecno Kft. (székhely: 2051 Biatorbágy, Tormásrét út 11., adószám: 25133619-2-13
cégjegyzékszám: 13-09-181858) nyereményjáték promóciót (továbbiakban: Promóció) hirdet, amelynek minden
részletét és működési szabályzatát jelen Játékszabályzatban határozza meg, amelyet a www.svedacel.hu oldalon
nyilvánossá tesz, mint szervező.
A 2021. május 3. és 2021. november 3. időtartamra meghirdetett promócióban magyarországi állandó lakhellyel
rendelkező, 18. életévét betöltő magyar állampolgárok vehetnek részt, akik a részvételi feltételeknek eleget
tesznek és az 4. pontban megfogalmazott promóció menete szerint járnak el, vásárolnak Swedsteel tetőt és
kiegészítőket, és a vásárlást, tetőfelújítást igazoló dokumentumokkal (termékvásárlási számla saját névre
kiállítva vagy a tetőfelújítást megvalósító tetőfedőtől kapott saját névre szóló anyag+munkadíj számla és
meghatalmazás, illetve a kész felújított tetőről fotók) neveznek be a nyereményjátékra, a 3 db egyenként bruttó
500.000 Ft, azaz ötszázezer forint, Nyeremény tető sorsolásokra.
A nevezésnek feltétele az online Jelentkezési lapon jelen Játékszabályzat és Adatkezelési Szabályzat
tudomásulvétele és elfogadása, amely a svedacel.hu oldalon megtalálható.
A Promóció szervezői és lebonyolítói feladatait a Swedsteel-Metecno Kft. végzi, kommunikációs felülete a
svedacel.hu oldal, amely Jelentkezési űrlapot is tartalmazza, továbbá a felujitasi.tetonyeremeny@swedsteel.hu
e-mailcím.
A Promócióból ki vannak zárva a szervező dolgozói, szerződéses kereskedelmi partnereinek dolgozói és azok Ptk.
8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli családtagjai.
2. Résztvevő és beépített termékek köre
A Promócióban résztvevő termékek, illetve ezen termékekkel felújított komplett Swedsteel tetők, amelyet
2021.05.03. és 2021. 11.03. között valamely hazai kereskedésben megvásároltak meg, és ezzel a játékra
benevező házán a tetőfelújítását vele ezen időszakban meg is valósították:
•
•
•

STL24 Swedsteel cserepeslemez 0,5mm, PE25 vagy MPE30 elérhető színekben és az STL24 kiegészítők
SCL-25, SCL-25 Dn, SCL38 és SCL38 Dn Swedsteel előkorcolt síklemezes tetők 0,5mm PE25 vagy MPE30
elérhető színekben és az SCL-25, SCL-25 Dn, SCL38 és SCL38 Dn kiegészítők
Caracol ereszcsatorna rendszer minden elérhető színben

3. Időtartam
A Promóció időtartama 2021. 05.03. 0:00 óra – 2021. 11. 03. 24:00 óra. Azaz ezen időszakban megvásárolt és
kivitelezett, felújított Swedsteel tetők, amelyeket a promóció végső napjáig 2021.11.15. 24:00-ig neveznek be a
www.svedacel.hu oldalon.

4.

Nyereményjáték, promóció menete

A Promócióban résztvevő játékos, tetőfelújító az alábbi lépésekkel tud a 3 db bruttó 500.000 Ft, azaz ötszázezer
forint, Nyeremény tető Sorsolásokra a www.svedacel.hu/Jelentkezés online weboldalon benevezni:
a. kitölti a személyes és elérhetőségi adatait (név, cím, telefon, e-mail)
b. kitölti a Swedsteel tetőtermékekre vonatkozó adatokat (vásárlás helye – cégnév, város, vásárlás
ideje, megvásárolt termékek köre listából kiválasztva)
c. megadja és feltölti a Swedsteel tetővásárlást igazoló dokumentumokat:
i. Ha a tulajdonos vette meg a tetőanyagot: saját névre kiállított számla és a számla összege
ii. Ha a tetőfedő, bádogos vette meg a tetőanyagot, akkor a tulajdonosnak a tetőfedő,
bádogos által kiállított számla (Swedsteel tető + kivitelezés, munkadíj) valamint egy
Meghatalmazás, amely a svedacel.hu oldalról kell letölteni és beírni, Ön a tulajdonos melyik
tetőfedőt, bádogost bízta meg és aláírva ezt is fel kell tölteni
iii. három db fotó a kész, felújított házról, tetőről
d. kitölti a tetőfedő nevét és a kivitelezés=tetőfelújítás kezdetének és végének az időpontját
e. kitölti mennyire elégedett a tetőjével 1-5-ig terjedő skálán
A Szervező a megadott adatokat és feltöltött dokumentumokat ellenőrzi, és abban az esetben, ha hiánypótlás
szükséges, arról 5 napon belül a játékost értesíti (a megadott e-mail, vagy telefon elérhetőségen), akinek az
értesítéstől kiküldésétől számítva 5 napon belül van lehetősége pótolni a szükséges dokumentumokat, ha ez nem
történik meg, akkor újra kell a nevezést, jelentkezést kitöltenie, mert az előző érvénytelenné válik.
Ha a csatolt dokumentumok láthatósága vagy a számlán a termékek beazonosíthatósága nem jól látható, ez
esetben is e-mailen újra küldési és pótlási értesítést küld a szervező, amit 5 napon belüli megküldés esetén fogad
el, ha nem érkezik meg, akkor értesíti a jelentkezőt, hogy ismételje meg a jelentkezést jól látható
dokumentumokkal, adatokkal.
Ha a pályázó valótlan és/vagy értelmezhetetlen adatokkal tölti ki valamelyik mezőt, vagy ilyen dokumentumokat
tölt fel, a pályázó nevezést érvényteleníti a Szervező, és kizárja a játékból.
Egy tetővel egy személy nevezhet, vagyis egy adott címen lévő épület, ingatlan tetőfedésével több tulajdonos
esetén is csak egy személy nevezhet, a jelentkezések közül az első hiánytalanul beérkezett pályázatot fogadjuk
el. A benevezett tetőfelújításoknak idei évi, 2021-ben megvalósított (megvásárolt és kivitelezett tetőnek kell
lennie.
Amennyiben minden adat megfelelő a játékos jogosult a 3 db Sorsoláson való részvételve, pontosan a
jelentkezés ideje utáni 1, 2 vagy 3 db sorsolásra.
Ha a jelentkezés kitöltése közben a játékos bezárja a weboldalt vagy megszakad a webkapcsolat, az adatok
elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
Ha Promóció weboldala a Szervezőn kívülálló okok miatt nem használható vagy nem megfelelően, akkor a
szervező a saját felelősségét kizárja, de mindent megtesz, hogy a hibát mielőbb megszüntesse.

5. Nyeremények

A Nyeremények: 3 db (három darab) egyenként 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint – fix nyereményösszeg,
amelyet visszakap a felújított Swedsteel tető árából a házfelújító jelentkező.
6. Sorsolások és nyertesek
A három darab, 3 db, 500.000 Ft értékű fix nyeremény az alábbi időpontokban kerül kisorsolásra, a Szervező
lebonyolításában székhelyén a sorolások időpontjának napján reggel 8:00-ig beérkezett érvényes jelentkezést
benyújtó játékosok között:
1. 2021. július 15. (kedd) 10:00
2. 2021.szeptember 15. (hétfő) 10:00
3. 2021. november 15. (hétfő) 10:00
Minden érvényes jelentkezés a jelentkezés dátuma utáni 1, 2 vagy 3 sorsoláson automatikusan részt vesz, így akár
háromszor is esélye lehet egy játékosnak a nyerésre a sorsoláson.
Minden sorsoláson egy nyertes és kettő tartalék nyertes kerül kisorsolásra, a sorsolás nem nyilvános. A sorsolásokon
hivatalos jegyzőkönyv készül, a sorsolások helyszíne a Swedsteel Kft. székhelye, 2051 Biatorbágy, Tormásrét út 11.
7. Nyeremények átadása, adózás
A Szervező 12 órán belül nyilvánossá teszi a www.svedacel.hu oldalán a nyertesek nevét, és értesíti őket e-mailben
és/vagy telefonon is egyidejűleg a nyereményről és a nyeremény átvételének módjáról.
Amennyiben valamelyik nyertes nem reagál a nyereményének értesítésére vagy nem lehet elérni 10 napon belül az
általa megadott jelentkezési adatok alapján az elérhetőségein, akkor elveszíti a nyereményét és a soron következő
tartalék nyertes válik jogosulttá a nyereményre.
A Játékban egy játékos csak egy nyereményre jogosult és egy számlával, egy ház tetőfelújításával csak egy játékos
nevezhet – az első nevező az érvényes.
A nyerteseket (csak név és város adatokkal) a szervező a promóciója weboldalán maximum 30 napig szerepelteti,
ehhez minden játékos a nevezésével kifejezetten és korlátozások nélkül hozzájárul anyagi ellenszolgáltatás nélkül.
A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a jelen nyereményjáték távközlési eszközök útján szervezett promóciós
játéknak minősül, mely nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban:
Szjtv.) hatálya alá. Ennek fényében, figyelemmel a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú
mellékletének 8.14. ab.) pontjára, a jelen Játék adómentesnek minősül.
8. Adatvédelem, adatkezelés
A Játékos kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen Játékszabályzat szerint az online jelentkezési lapon az
általa megadott személyes adatait a Szervező a Promóció lebonyolítása érdekében a játékos azonosítására, a
kapcsolattartásra, közvetlen és direktmarketing kommunikációra, a nevezés érvényességének ellenőrzésére, a
sorsoláson azonosításra és a nyeremény eljuttatására felhasználja, kezelje. Tehát az adatkezelés célja: a promóció
lebonyolításához szükséges adatkezelés, ügyfélszolgálat biztosítása, direktmarketing kommunikációra és a
nyeremények kiszállítása. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi
rendelkezések megtartásával történik, a Játékos a Szervezőtől bármikor információt kérhetnek az adataik kezelése
vonatkozásában a felujitasi.tetonyeremeny@swedsteel.hu e-mailcímen hivatalosan, kérheti az adatai módosítását,
törlését. A Szervező kötelességet vállal arra, hogy 30 napon belül a beérkezett adatkezelési kérelmekre hivatalosan
írásban válaszol.
A Játékost a Szervező a Promócióból kizárhatja, ha a Promóció lebonyolításához szükséges adatok törlését a
nyeremény átadása előtt kérelmezi, ha csak a direktmarketing célú felhasználást vonja vissza, az esetben nem.
Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Promóció időtartama alatt kizárólag a Szervező részére direktmarketing
célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Promóció szervezéséhez, illetve lebonyolításához
szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.

A résztvevő Játékos tudomásul veszi, hogy a Swedsteel Promócióra való jelentkezése előtt kötelessége előzetesen
tájékozódni a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése
végett nem hivatkozhat, és e mulasztás nem eshet a Szervező, továbbá a lebonyolításban esetlegesen részt vevő
bármely más személy terhére. A Promócióról információk a promóció időtartama alatt a www.svedacel.hu
weboldalon találhatóak. A Játékos a Promócióban való részvétellel tudomásul veszi, és elfogadja a jelen Promóciós
Szabályzatban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt.
A Játékos jelentkezések kezelésére a Szervező együttműködik külső webes szolgáltatóval, akik a regisztrációs
adatbázis működtetésében vele együttműködnek. A külső szolgáltató (MakeIT Kft., 1118 Budapest, Ménesi út 24.) a
Személyes adatokat szintén az adatvédelmi jogszabályok szerint kezeli, fel nem használja azokat semmilyen célra,
csupán a jelentkezés zökkenőmentes online hátterét biztosítják és az adatok Szervező részére való rendelkezésre
állását.
9. Egyéb rendelkezések
A beérkezett Jelentkezések bármely hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat
feltüntetése stb.), a Játékos adatainak megváltozásáért, technikai problémákért, a kézbesítés elmaradásáért vagy
késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért Szervezőt, illetve a Játékban résztvevő online technikai
szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli, azt kifejezetten kizárják.
A Szervező a www.svedacel.hu weboldalt, és a szerverét ért külső, ún. SQL támadások esetére felelősséget nem
vállal. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve a szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket
kapnak, úgy ezek hamisak és értük a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. A szerver szolgáltató köteles
ennek a megelőzéséért és kiigazításáért felelni.
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ha valamely Játékos manipulációval, megtévesztéssel és hamis
információk alapján történt jelentkezéssel él, vagy egyéb a Szabályzattal és Prómócióval összeférhetetlen, sértő
magatartást tapasztal, úgy a Játékost azonnali hatállyal egyoldalú döntése alapján kizárja a Játékból.
A Szervezőnek joga van bármely előre nem látható külső körülmény esetén a játékot leállítani.
Amennyiben a Játék időtartama alatt nem érkezik legalább 3 db új Pályázat minden sorsolás adott határidőjéig úgy a
Szervező fenntartja a jogot, hogy az eredetileg meghirdetett darabszámú nyereménynél kevesebb nyereményt adjon
át, illetve térítsen vissza. Bármilyen, a jelen Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező egyoldalú döntése
irányadó.

Biatorbágy, 2021. 05.03

