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JÁTÉKSZABÁLYZAT 

 
1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA 
 
A nyereményjáték szervezője az Innovatív Napelem Kft (továbbiakban: Szervező) 
székhely: 2456 Besnyő, Mező utca 32. 
iroda: 2400 Dunaújváros, Magyar út 26. 
cégjegyzékszám: 07-09-032354. 
adószám: 26350350-2-07 
honlap címe: https://www.innovativnapelem.hu/, 
facebook oldala: Innovatív Napelem 
 

2. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 
 
2.1. A Szervező által lebonyolított "Nyerje vissza napelem rendszere árát” játékban ("Játék") 
kizárólag az a magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok 
által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött 
cselekvőképes természetes személy magyar állampolgár vehet részt ("Játékos"), aki a 2.7. 
pontban meghatározott személyek körébe nem esik, és 
 
a) a játék feltételeit elfogadva ajánlatot kér a www.innovativnapelem.hu weboldalon 
("Weboldal"), illetve 
b) megadja a következő valós adatait: vezetéknév, keresztnév, lakcím, e-mail cím, 
telefonszám, születési dátum,  
c) a Weboldalon a Játékos a megfelelő mező kipipálásával nyilatkozik, hogy a jelen 
játékszabályzatban ("Játékszabályzat"), valamint a jelen Játékszabályzat 2. számú mellékletét 
képező Adatvédelmi Tájékoztatóban ("Adatvédelmi Tájékoztató") foglaltakat megismerte és 
megértette, majd a megfelelő gombra kattintva a megadott adatokat elküldi a Szervező 
szerverére (a továbbiakban együttesen: "Pályázat"), majd 
d)  a Szervezőtől a megadott email címére értesítést kap a sikeres ajánlatkérésről, vagy 
e) amennyiben az ajánlatkérés nem a Weboldalon történik, úgy az ajánlatkérőnek lehetősége 
van a b) pontban felsorolt személyes adatainak a megadása mellett a külön íven szövegezett 
játékszabályzat, valamint adatvédelmi tájékoztató elfogadásával a játékban részt venni. 
f) A Játékban való részvétel feltétele hogy a Játékos a játék időtartama alatt az Innovatív 
Napelem Kft-vel Megrendelőként szerződést kössön napelem-rendszer kivitelezésére, 
melynek a teljesítése mindkét fél részéről megtörténjen (a rendszer kivitelezésre-, a 
vállalkozói díj  megfizetésre kerüljön) 
 
2.2. Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt több kivitelezés esetén, több Pályázatot is 
jogosult a Szervezőnek beküldeni. Amennyiben a Játékos azonos Pályázatot azonos e-mail 
cím vagy telefonszám megadásával vagy különböző e-mail címek vagy telefonszámok 
megadásával többször küldi be, a Szervező az első beküldött Pályázatot regisztrálja. Az akár 
azonos, akár különböző e-mail címmel vagy telefonszámmal beküldött további azonos 
Pályázatokat a Szervező kizárja a Játékból. 
 
2.3. A Játékosok a megadott e-mail címük és telefonszámuk alapján kerülnek azonosításra, 
így az e-mail cím vagy telefonszám esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén 
kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, 
elérhetetlensége, hibás telefonszám) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 
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2.4. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok 
által regisztrált, saját e-mail címük és telefonszámuk megadásával küldenek be a Játékba. 
Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail címet vagy telefonszámot vesz 
igénybe, a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal 
kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja. 
 
2.5. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező 
megvizsgálhatja, és amennyiben azok a Játékszabályzatban leírt tartalmi előírásoknak nem 
felelnek meg, úgy a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek. 
 
2.6. A Szervező a nem valós adatokat megadó vagy a Játékszabályzat feltételeinek bármely 
okból nem megfelelő Játékosokat a Játékból kizárhatja. A Játékosok az általuk tévesen 
szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok 
helytállóságát a Nyereményjátékokra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a 
Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden 
ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli. 
 
2.7. A Játékból ki vannak zárva az Innovatív Napelem Kft. munkavállalói és alvállalkozói, 
továbbá a Szervezővel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek valamint 
az itt felsorolt személyeknek a Ptk. 8:1. § 2. pontjában meghatározott hozzátartozói. 
 
3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA 
 
A Játék időtartama: 2021. augusztus 21. 00:00 – 2022. március 21. 24:00. 
 
4. A NYEREMÉNYJÁTÉK NYEREMÉNYE 
Nyeremény: Egy maximum 8 kW-os SHARP napelem rendszer ára, a telepítés 
vállalkozói díjával együtt, a következő feltételek szerint: 
Amennyiben Nyertes felszerelt rendszere nagyobb, mint 8 kW, a Nyertes kizárólag a fent 
meghatározott maximális nyereményre jogosult. 
Amennyiben a Nyertes felszerelt rendszere kisebb, mint 8 kW, úgy a Szervező a vállalkozói 
szerződésben meghatározott vállalkozói díjat téríti vissza. 
Amennyiben a Nyertes az 50%-os családtámogatási kedvezményt igénybe veszi, illetve a 
napelem rendszerének kivitelezését tanya pályázat vagy egyéb pályázat keretben valósítja 
meg, úgy a vállalkozói díj visszatérítése kizárólag az önerőként megfizetett összegre 
vonatkozik, az államtól kapott támogatás összegére a Játékos nem tarthat igényt. 
 
5. A SORSOLÁS ÉS A NYEREMÉNYJÁTÉK ÁTADÁSÁNAK A MENETE: 
 
Sorsolás időpontja: 2022. 04. 01.  
 
5.1. A Nyeremény kisorsolására két tanú jelenlétében, gépi/vagy kézi úton kerül sor a 
Szervező 2400 Dunaújváros, Magyar út 26. szám alatti irodájában. 
 
5.2. A Szervező a sorsolásán három pótnyertes Pályázatot is kisorsol. A pótnyertesek a 
kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes vagy az előttük 
álló pótnyertes Pályázata bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes vagy az előttük álló 
pótnyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül. A 
pótnyertesekre egyebekben a nyertesekre vonatkozó rendelkezések irányadóak. 
 
5.3. A Szervező a Facebook oldalán, illetve a weboldalán közzéteszi a Nyertes nevét és 
lakóhelyét a település megnevezésével, illetve közvetlenül e-mailen és telefonon értesíti a 
Nyertest. Szabályos értesítésnek minősül, amennyiben a Szervező igazolni tudja, hogy az e-
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mailt a megadott e-mail címre elküldte. A kézbesítésért a Szervezőt semmilyen felelősség 
nem terheli. A nyertes Játékos köteles az Értesítést e-mail esetén az Értesítés kiküldését 
követő 5 munkanapon belül a Szervező részére válasz e-mailben visszaigazolni. Amennyiben 
a Nyertes az értesítést követő öt munkanapon belül nem veszi fel a Szervezővel a kapcsolatot, 
úgy a Szervező az adott Nyeremény tekintetében a soron következő Nyertest (Pótnyertest) 
értesíti a Nyereményről. 
 
5.4. A Pótnyertesek kiválasztására a Nyertesre vonatkozó szabályok az irányadóak. Szervező 
kizárja annak lehetőségét, hogy a Nyertes vagy a Pótnyertes a jelentkezési határidőt követően 
bármilyen igényt formáljon a Nyereményre, az elkésett visszajelzés esetén a Nyereményre a 
továbbiakban nem tarthat igényt, és ezzel kapcsolatban a Szervezőnél semmilyen más 
igénnyel nem élhet. 
 
5.5. A Nyeremény átvételére a Nyertes (Pótnyertes) határidőben történő írásbeli visszajelzését 
követően kerül sor. A Nyereményeket a Szervező a Nyertessel (Pótnyertessel) egyeztetett 
helyen és időpontban adja át vagy Nyertes kérésének megfelelően a bankszámlájára teljesíti. 
A nyeremény átvételének feltétele a személyazonosság igazolása és a nyereményre való 
jogosultság igazolása érdekében a Szervező erre irányuló felhívása esetén a vállalkozói díjról 
kiállított számla együttes bemutatása. 
 
5.6. Amennyiben a Játékos a nyeremény átvételekor nem tudja bemutatni érvényes 
személyazonosító igazolványát, vezetői engedélyét (vagy útlevelét) és a vállalkozói díjról 
kiállatott számlát, úgy a jogosultságát a nyereményre elveszíti. Ebben az esetben a sorsolás 
sorrendjében soron következő pótnyertes Játékos lép a helyébe.  
 
5.7. A Nyeremény - Nyertesnek (Pótnyertesnek) felróható okból történő – tizenöt napon belüli 
átadásának elmaradása esetén a Nyertes (Pótnyertes) a Nyereményre a továbbiakban nem 
tarthat igényt, és ezzel kapcsolatban a Szervezőnél semmilyen más igénnyel nem élhet. 
 
5.8. Valamennyi Nyertes (Pótnyertes) köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, 
hogy a Nyeremény átadása a fentiekben írt módon megtörténjen. 
 
5.9. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Nyereményjátékokban történő részvétellel és jelen 
Játékszabályzat elfogadásával végleges és megváltoztathatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, 
hogy a Nyeremény átvétele kép és hangfelvétel útján rögzítésre kerüljön, és ezen felvétel a 
Nyertes engedélyével a Szervező Facebook és weboldalán megjelenítésre kerüljön. A 
Játékosok egyúttal tudomásul veszik, hogy ezen felvételekkel kapcsolatban semmilyen anyagi 
követelést nem támasztanak, arról kifejezetten és véglegesen lemondanak. 
 
5.10. Szervező jogosult a Nyertesek nevét és lakóhelyük településének nevét a sorsolást 
követően közzétenni a Szervező weboldalán illetve Facebook oldalán. 
 
6. ADÓZÁS 
 
A nyereményekkel kapcsolatos valamennyi járulékos adót és egyéb közterhet a Szervező 
viseli. 
 
7.  ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK 
 
7.1. A Játék során történő adatkezelés részletes szabályait a Játékra vonatkozó, A 
Szervező honlapján elérhető, külön Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. A Játékban történő 
részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. 
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7.2. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak 
ahhoz, hogy 
a) Szervező, mint adatkezelő és az Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozók, a 
megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt 
kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezeljék, illetve feldolgozzák; 
b) nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező 
minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan 
nyilvánosságra hozza a Facebook oldalán, valamint a honlapján. 
c) a Játékosokról és a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a 
Szervező a termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további 
külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben idő- és térbeli 
korlátozás nélkül felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett, és 
részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden 
rendelkezését. 
 
7.3. Az adatkezelés időtartamára vonatkozó rendelkezéseket az Adatvédelmi Tájékoztató 
tartalmazza. 
 
7.4. Az adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés minden tekintetben a hatályos jogszabályi 
rendelkezések megtartásával történik. 
 
7.5. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék 
lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi. 
 
8. EGYB KIKÖTÉSEK 
 
A nyereményjáték szervezése, lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen részvételi- 
és játékszabályzat szerint történik. 
Amennyiben a részvételi- és játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos 
jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a részvételi- és játékszabályzatot indokolás 
nélkül egyoldalúan megváltoztassa. 
A nyereményjátékban való részvétel önkéntes és ingyenes. 
A Szervező kifejezetten kiköti, hogy a Ptk. 6:121. § (1) bekezdésének a.) pontjában 
foglaltakra is figyelemmel a jelen nyereményjátékból eredő követelések bírósági úton nem 
érvényesíthetők. 
A nyereményjátékban résztvevő Játékos minden további jogcselekmény nélkül, 
automatikusan, feltétel nélkül elfogadja a jelen részvételi- és játékszabályzat feltételeit, 
továbbá lemond a nyereményjáték lebonyolításával, a nyereményekkel és a nyertesekkel 
kapcsolatban a Szervezővel szembeni bármely jogorvoslati út igénybevételének lehetőségéről. 
 
Kelt, Dunaújváros, 2021. augusztus 12. 
 
 
 


