
 

 

Születésnapi nyereményjáték szabályzat 
1. A játék időtartama 
A játék kezdete:  2022. május 20. 00:00 
A játék vége:   2022. augusztus 19. 23:59 
 
2. A nyereményjáték szervezője 
A nyereményjáték szervezője és technikai megvalósítója: Wagner Solar Hungária Kft. (székhely: 2120 
Dunakeszi, Fóti út 92.; adószám 12851607-2-13) továbbiakban Szervező. 

3. Nyeremények 

- Havi nyeremények  

Havi rendszerességgel tartunk sorsolásokat, amelyen az adott időszak alatt létrejött hatályos, 
újonnan telepítendő szerződéssel rendelkező, szerződésszerűen teljesítő ügyfeleink nyerhetnek 
értékes nyereményeket a megfelelő feltételek teljesülése esetén. Az időszakok (5. pontnak 
megfelelően) a nyereményjáték ideje alatt minden hó 20. napjának 00.00 órájától a következő 
hónap 19. napjának 23.59 órájáig tartanak. A kisorsolt nyertesek 3 opció közül választhatnak: 

o Opció 1 : DJI Mini SE drón 
o Opció 2 : XIAOMI Mi Essential elektromos roller  
o Opció 3 : bruttó 120.000.-Ft adomány egy, a nyertes által kiválasztott 

alapítvány/jótékonysági szervezet számára 
 

- A nyereményjáték időszaka alatt havonta egy alkalommal kerül sor sorsolásra (az 5. pontban 
megjelölt időpontokban), és minden sorsolás alkalmával 1 (egy) nyertest sorsolunk.   
 

- Fenntartjuk a jogot a fenti termékek típusának módosításában, azzal a feltétellel, hogy értékben 
azonosak maradnak. 

 
4. Részvételi feltételek  

A nyereményjátékba kerülés feltétele, hogy az ügyfél az 1. pontban meghatározott időtartam alatt 
napelemes és/vagy hőszivattyús rendszer telepítésére kér ajánlatot és az ajánlatkéréstől számított 60 
napon belül, de legkésőbb az ajánlatkérés idejéhez kötődő havi nyeremény sorsolásának napját 
megelőző 12.00 óráig hatályosan szerződést köt újonnan telepítendő napelemes és/vagy hőszivattyús 
rendszer kivitelezésére, azzal, hogy az ügyfél a hatályos szerződés alapján szerződéses 
kötelezettségének eleget is tesz, és regisztrál a szükséges adatok megadásával a nyereményjátékra 
az arra kijelölt felületen (Wagner Solar weboldal).  

A fenti időszakban újonnan telepítendő napelemes és/vagy hőszivattyús rendszer kivitelezésére 
hatályos szerződéssel rendelkező, szerződésszerűen teljesítő, és az arra kijelölt felületen online 
regisztrált ügyfél részvétele a nyereményjátékban ingyenes.  

A regisztráció önkéntes. Szervezőt szintén nem terheli felelősség a felhasználó számítógépének 
meghibásodása miatti sikertelen regisztráció miatt. A nyereményjáték sorsolása során 1 napelemes 
és/vagy hőszivattyús projekt csak egyszer vehet részt a sorsoláson. Amennyiben valaki napelemes és 
hőszivattyús rendszert is vásárol egyidejűleg, az egy regisztrációnak számít. Többes regisztráció esetén 
az érvénytelen regisztrációkat a Szervező törli, így a többes regisztráló a sorsoláson sem vehet részt. 

A nyereményjátékban kizárólag azon 18. életévét betöltött Magyarországon állandó lakcímmel és 
telefonszámmal, valamint érvényes e-mail címmel rendelkező magyar állampolgárok vehetnek részt, 
akik az 1. pontban megadott időszak alatt önkéntesen regisztrálnak, valamint hiánytalanul és a 
valóságnak megfelelően adják meg személyes adataikat. 



 

 

A nyereménysorsoláson az vesz részt, aki elfogadta a jelen szabályzatot, a jelen szabályzat 6. 
pontjában írtakat, és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, és megfelel a fenti részvételi 
feltételeknek.  

A nyereményjátékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt 
a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni, és az ügyfél nem vehet részt a sorsoláson. A 
Nyereményjátékhoz történő csatlakozás a fenti 1. pontban meghatározott időtartam alatt lehetséges, és 
a jelentkezés időpontja nem befolyásolja az ügyfél nyerési esélyeit. 

5. A nyertesek kiválasztása 

Havi sorsolások: 

május 20 00:00 óra–június 19 23:59 óra között regisztrálók – 2022. augusztus 19 12:00 óra 

június 20 00:00 óra–július 19 23:59 óra között regisztrálók – 2022. szeptember 20 12:00 óra 

július 20 00:00 óra–augusztus 19 23:59 óra között regisztrálók – 2022. október 20 12:00 óra 

A havi nyeremények véletlenszerű sorsolás útján kerülnek kisorsolásra www.random.org online 
program segítségével. A sorsoláson részt vesznek a fenti 4. pontban leírtaknak maradéktalanul 
megfelelő játékosok, akik sikeresen regisztráltak az eseményre a Wagner Solar weboldalán. A 
nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. A Szervező a nyertesek értesítését a 
sorsolás után a játékosok által a regisztráció során megadott e-mail címen kísérli meg. A nyeremények 
átadására a Szervező a soroslást követően a nyertessel a regisztráció során megadott elérhetőségén 
egyeztetettek alapján közösen meghatározott helyen és időben kerül sor. A Szervező kizárja a 
felelősségét abban az esetben, ha a nyertesek adataik pontatlansága vagy változása miatt nem 
értesülnek a nyereményről, továbbá a jogosulatlan részére átadott vagy továbbított e-mail hozzáférés, 
illetve telefonhasználat miatt. Ha a Szervező email-en (3 próbálkozás) nem tudja a nyertest elérni, akkor 
az ajándék jogosultság elvész, a nyertes később nem érvényesítheti a nyeremény átvételi igényét és a 
Szervezővel szemben sem kártérítési sem, egyéb megtérítési igénnyel nem élhet. Szervező vállalja, 
hogy e-mailes próbálkozás esetén az e-mailes értesítő kiküldésétől számítva 48 órát vár a válaszra. 
Amennyiben nem sikerül a kapcsolatfelvétel, a nyertes jogosultsága elvész. 

A Szervező jogosult ellenőrizni a nyertesek regisztrációit, azok valódiságát. Amennyiben többszöri 
regisztráció, vagy nem valós személyek általi regisztrációk kerülnek megállapításra, akkor a felhasználó 
törlésre kerül, nyereményét is elveszítve. Ilyen esetekben pótnyertes(ek) kerül(nek) kisorsolásra a 
játékszabályzat egyéb pontjainak megfelelően, akik kisorsolásuk sorrendjében lépnek a nyertes(ek) 
helyére. 

A játékban nem vehetnek részt a 2. pontban meghatározott cégek munkatársai és azok Ptk. szerinti 
hozzátartozói. 

6. Felelősség 

A nyereményjátékra való jelentkezéskor megadott adatok hiányosságáért (név-, cím-, telefonszám 
elírás), értesítési, vagy kézbesítési késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. Az Ügyfelek az 
általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó 
valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a nyereményjátékra történő 
jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. A Szervező a 
nyeremények minőségi hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar 
jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.  A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen 
kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékokban való részvétel során, a nyereményjáték 
esetleges hibáiból, hiányosságaiból, a nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy 
ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. Az Ügyfél a nyereményjátékban történő 
részvétellel kifejezetten lemond a nyereményjáték lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, 
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a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni 
igényérvényesítésről. 

7. Adatkezelési szabályok 

Az Ügyfelek személyes adatainak kezelésére a jelen Szabályzat részét képező Adatkezelési 
Tájékoztató, valamint jelen pont rendelkezései az irányadók. A személyes adatok felvétele, és kezelése 
az Ügyfelek önkéntes hozzájárulásán alapul.  

A nyereményjátékban való részvétel feltétele az önkéntes és ingyenes online regisztráció. A felhasználó 
a regisztrációval feltétel nélkül, kifejezetten és előzetes teljes körű tájékoztatást követően hozzájárul, 
hogy a regisztrációnál megadott adatait a 2. pontban meghatározott Szervező visszavonásig, 
Adatkezelőként, a jelen pontban megjelölt célokból kezelje. 

Az Ügyfelek a nyereményjátékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy az alábbi személyes 
adataikat a nyereményjátékkal kapcsolatban a Szervező kezelje és tárolja: 

• a nyereményjátékra való online regisztráció során megadott adataikat (teljes név, telefonszám, 
email cím, szerződésszám), 

• a nyertes Ügyfél esetén, ha a nyeremény átvétele nem a Szervező székhelyén vagy 
telephelyein történik, a nyertes Ügyfél által megadott postai cím a nyeremény kézbesítése 
céljából. 

A nyereményjátékban való részvétellel az Ügyfelek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a 
nyereményről való értesítés és annak nyertes általi átvétele céljából a megadott elérhetőségein 
megkeresse.  

A regisztrációval a résztvevő előzetesen önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a Wagner Solar Hungária 
Kft. visszavonásig elektronikus hirdetést, reklámlevelet, egyéb marketing tartalmú anyagot juttasson el 
számára elektronikus (e-mail) úton.  

Továbbá a regisztrációval a résztvevő előzetesen önkéntesen hozzájárul ahhoz is, hogy a Szervező a 
nyertes nevét nyilvánosságra hozza a nyereményakciót követően és elérhetővé tegye az eredmény 
kihirdetésétől számított 30 napon keresztül. 

A Szervező, mint Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan 
biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési 
alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így 
különösen az alábbiakkal: 
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a 
továbbiakban Info tv); 

1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról; 
1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok 
kezeléséről (DM törvény); 

A regisztrálónak bármikor jogában áll személyes adatai kezelését indoklás nélkül megtagadni, illetve a 
regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni, az 
Adatkezelőnél online vagy postai úton a 2120 Dunakeszi, Fóti út 92. címre küldött levélben, 
email: info@wagnersolar.hu címre küldött elektronikus levél útján, vagy a hírlevélben a leiratkozás 
gombra kattintva. 
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A rendszerünkben tárolt adatokat bizalmasan, a regisztráló által megadott keretek között kezeljük és 
azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, a regisztráló személyes 
hozzájárulása nélkül nem adjuk ki. 

A regisztrációval a regisztráló hozzájárul ahhoz, hogy a kérdőíven megadott adatai közvetlen 
üzletszerzési célból a regisztráló visszavonó nyilatkozatáig az Adatkezelő kezelje. 

A regisztráció önkéntes, ezért az adatok megadása előtt, kérjük a jelen pontban és a fentiekben foglaltak 
mérlegelését! 

Adatkezelési nyilvántartási számunk: NAIH-81043/2015. 

Kelt: Dunakeszi, 2022. május 20. 


