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1. Az ÉVA Program szervezője
A „Saunier Duval Élményvilág” Akció (a továbbiakban: ÉVA Program)
szervezője a Vaillant Saunier Duval Kft. (székhelye: 1097 Budapest,
Gubacsi u. 6/b, adószáma: 10615629-2-43) amely a Saunier Duval márka
magyarországi képviselője. (a továbbiakban: Szervező). Az ÉVA Program
lebonyolításának feltételeit a jelent részvételi szabályzat (továbbiakban:
Részvételi Szabályzat) határozza meg.

Tel. +36-1-464-7800
Fax +36-1-464-7801
info@saunierduval.hu
www.saunierduval.hu

2. Az ÉVA Programban résztvevők
A Szervező által lebonyolított ÉVA Programban kizárólag azok a személyek
vehetnek részt (a továbbiakban: Résztvevő(k)), akik az alább
meghatározott feltételeknek együttesen megfelelnek:





olyan cég vagy egyéni vállalkozó, amely gazdasági tevékenységet
Magyarország területén folytat, és a jelen Program
lebonyolításával kapcsolatosan nem minősül fogyasztónak (azaz
nem minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti
tevékenysége körén kívül eljáró természetes személynek); és,
gázkészülékek
felszerelésével
rendszeres
gazdasági
tevékenysége körében foglalkozik (kivitelező), és
nem tartozik az ÉVA Program szervezésében vagy
lebonyolításában
közvetlenül
közreműködő
személyek
tulajdonosainak, vezető tisztségviselőinek, alkalmazottainak,
valamint mindezen felsorolt személyek Polgári Törvénykönyv 8:1.
(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói
körébe.

Az ÉVA Programban pontok (továbbiakban ÉVA pont) gyűjtése, valamint a
Programban való részvétel feltételekhez kötött, amelyeket az alábbiakban
összefoglalunk.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ÉVA Program bizonyos szolgáltatásai
tekintetében további, illetőleg kiegészítő feltételek is fennállhatnak (pl. a
mobil alkalmazások általános feltételei, Együttműködési Megállapodás).
Amennyiben a kiegészítő feltételek és a jelen Részvételi Szabályzat között
eltérés tapasztalható, úgy a jelen Részvételi Szabályzatban foglaltak
irányadóak.
Az ÉVA Programban részt venni kívánó személy tudomásul veszi, hogy az
ÉVA Program üzletpolitikai programnak minősül és az kizárólag a jelen
pontban meghatározott feltételeknek megfelelő személyek (azaz
Résztvevők) számára került meghirdetésre, ezért fogyasztók ÉVA
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Programban történő részvétele kizárt. Amennyiben Ön fogyasztó, Ön az
ÉVA Programban érvényesen nem gyűjthet ÉVA pontokat és nem jogosult
ÉVA pontok beváltására sem.
3. Az ÉVA Programban résztvevő termékek
Az ÉVA Programban a Szervező által Magyarországon forgalmazott,
kizárólag a jelen Részvételi Szabályzat elválaszthatatlan részét képező, 1.
számú mellékletben felsorolt gázkészülék típusok (továbbiakban
"Termék(ek)") vesznek részt.
Az ÉVA Programban pontgyűjtés kizárólag a Termékek 2. sz. mellékletben
foglalt Együttműködési Megállapodás szerinti bemutatása, ajánlása, a
Termékekkel kapcsolatban a végfelhasználókkal történő kapcsolattartása,
felvilágosítás adására, az üzleti kapcsolat fejlesztése (azaz üzletszerzés)
útján lehetséges, mely tevékenység eredményes elvégzését a Résztvevő
az üzletszerzési tevékenységével érintett Termék(ek) Részvételi
Szabályzat szerinti regisztrációjával igazol a Szervező felé. A Résztvevő
tudomásul veszi, hogy az ÉVA Programban az Együttműködési
Megállapodás szerinti üzletszerzési tevékenységének eredményességétől
függően kaphat ÉVA pontokat, amely jóváírt ÉVA pontok száma a
Résztvevő által bemutatott, felszerelt majd, regisztrált Termékek 1. számú
melléklet szerinti ÉVA pontértékétől függ.
Az ÉVA Programban részt vevő Termékek listáját a Szervező a weboldalán
közzétett döntésével a jövőre nézve egyoldalúan és bármikor módosíthatja,
azaz jogosult a Termékek körét bővítetni (pl. új termék bevezetése esetén)
vagy valamely Termék kivezetése, forgalmazásának megszüntetése
esetén jogosult a korábbi Terméket új Termékkel helyettesíteni.
4. Az ÉVA Program időtartama
Az ÉVA Program 2018. január 1-től az ÉVA Program Szervező által
nyilvánosan meghirdetett visszavonásáig tart.
Az ÉVA Programban gyűjtött ÉVA pontok érvényességi ideje az ÉVA
pontok jóváírásától számított legfeljebb 2 (azaz két) naptári év. Az ÉVA
pontok jóváírását követő második naptári év végén az addig be nem váltott
ÉVA pontok érvényességüket veszítik, mely esetben az ÉVA pontokat a
Résztvevő a továbbiakban nem használhatja fel és nem jogosult beváltani
azokat.
5. Az ÉVA Program lebonyolítása
5.1 A Programban való részvételt a Résztvevő azzal kezdeményezheti, ha
a Résztvevő a Szervező weboldalán (www.elmenyvilag.hu) jelentkezik és
regisztrál az ÉVA Programba, melynek keretében a jelen Részvételi
Szabályzat feltételeit módosítás és fenntartás nélkül elfogadja. Ha a
Szervező megítélése szerint a Résztvevő megfelel a Részvételi
Szabályzatban rögzített részvételi feltételeknek és a jelen Részvételi
Szabályzat mellékletében szereplő Együttműködési Megállapodásban
foglalt üzletszerzési tevékenység végzésére kötelezettséget vállal oly
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módon, hogy az Együttműködési Megállapodást megfelelően (cégszerűen)
aláírva postai úton eljuttatja a Szervező címére, akkor a Szervező részéről
létrehozásra kerül a személyes fiókja (továbbiakban "ÉVA fiók"), melynek
megtörténtéről a Résztvevő az általa megadott e-mail cím útján kerül
értesítésre. A létrehozott személyes ÉVA fiók akkor kerül aktiválásra,
amikor a Résztvevő regisztrálja az első Terméket a regisztrációs
lehetőségek valamelyikén, mellyel részére ÉVA pont kerül jóváírásra az
ÉVA fiókjában található ÉVA pontegyenlegén. Minden Résztvevőnek csak
egy személyes ÉVA fiókja lehet, melyet minden arra jogosult Résztvevő
kizárólag személyesen használhat. A Résztvevő az ÉVA fiókja, ÉVA
pontegyenlege vagy ÉVA pontjai átruházására a Szervező írásbeli
hozzájárulása nélkül nem jogosult.
5.2 Amint a Szervező létrehozta a felhasználónevet az ÉVA Program
weboldalán, a Résztvevő megerősítő e-mailt kap egy linkkel, amelynek
segítségével létrehozhatja jelszavát az ÉVA Program weboldalán.
5.3 A Résztvevő köteles megtenni az ÉVA fiókjának, illetőleg hozzá tartozó
jelszavának védelmével kapcsolatos valamennyi ésszerű védelmi
intézkedést (ideértve a jelszava bizalmas tárolását), ideértve azt, hogy
harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé az ÉVA fiókját és
annak adatait. A Szervező nem felel azért a kárért, amely abból származott,
hogy a Résztvevő az ÉVA fiókjának (hozzátartozó belépési adatainak)
védelmével kapcsolatos intézkedések elmulasztásából származott. Az
ÉVA fiók, illetőleg annak belépési adataira vonatkozó védelmi intézkedések
megtételére vonatkozó bizonyítási teher a Résztvevőt terheli.
6. ÉVA Program pontgyűjtés
A Résztvevő az ÉVA Program keretén belül ÉVA pontokat gyűjthet, melyet
a Szervező útján válthat be az alábbi feltételekkel:
A Résztvevő pontokat bármely, ÉVA Programban meghirdetett Termékkel
kapcsolatosan ellátott üzletszerzési tevékenységével és e tevékenység
eredményességének igazolásával szerezhet oly módon, hogy a Résztvevő
a saját üzletszerzési tevékenységével érintett, majd felszerelt Terméken
található vonalkód/szériaszámot az ÉVA Program időtartama alatt
regisztrálja. A regisztrációt a Résztvevő kizárólag a saját ÉVA fiókja útján
végezheti el. A Résztvevő kizárólag a saját üzletszerzési tevékenységével
érintett és az ÉVA Program időtartama alatt saját maga által felszerelt
Termékek regisztrációjára jogosult. A regisztráció eredményeként gyűjtött,
adott Termék felszereléséhez rendelt ÉVA pontok a Résztvevő személyes
ÉVA fiókjában található pontegyenlegen kerülnek jóváírásra.
A regisztráció többféleképpen lehetséges:


A Szervező weboldalán keresztül: a Termék(ek)et személyes ÉVA
fiókba történő belépés után a Szervező weboldalán keresztül
szükséges regisztrálni a „Termék regisztrálása” menüpontban a
Termékhez tartozó vonalkód/szériaszám megadásával. A Termék
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regisztrációja után az ÉVA pontok automatikusan az ÉVA fiók
egyenlegéhez adódnak; vagy
Regisztráció okostelefonnal, vagy táblagéppel: a felszerelt
Termékek regisztrálása okostelefonon, vagy táblagépen keresztül
is történhet. Ekkor a Termék vonalkódját a kifejezetten erre a célra
készült mobil alkalmazás segítségével lehet beszkennelni, vagy a
mobil alkalmazásban manuálisan begépelni. Az ÉVA pontok ebben
az esetben is automatikusan hozzáíródnak a Résztvevő ÉVA fiókja
pontegyenlegéhez. A mobil alkalmazás Android és iOS
platformokra érhető el. Az alkalmazás elérhetőségével,
telepítésével, működésével kapcsolatban a www.saunierduval.hu
oldalon találhat további információkat.

Résztvevő a saját személyes ÉVA fiókja útján kizárólag az általa
(munkavállalója, alkalmazottja által), az Együttműködési Megállapodásnak
megfelelően,
üzletszerzési tevékenység tárgyát képező és ennek
eredményeképpen felszerelt, ÉVA Programban résztvevő Termék
vonalkódjának, szériaszámának regisztrálására jogosult. A Résztvevő a
Szervező felhívására és a Szervező által meghatározott módon 5 (azaz öt)
napon belül hitelt érdemlően igazolni köteles, hogy az ÉVA Programban
részt vevő Termékkel kapcsolatos üzletszerzési tevékenységet és a
Termék felszerelését személyesen maga végezte el. Ha a Termékkel
kapcsolatos üzletszerzési tevékenységet és a Termék felszerelését több
Résztvevő együttesen végezte, úgy a Termék regisztrációjának időbeli
elsőbbsége a döntő. Amennyiben a Résztvevő a Szervező felhívására a
Szervező által meghatározott határidőben érdemben nem válaszol vagy a
felszerelés igazolása a Szervező saját megítélése szerint sikertelen, úgy
az igazolatlanul megszerzett ÉVA pontok törlésre kerülhetnek a Résztvevő
ÉVA fiókja egyenlegéről. A Szervező pontok törlésére vonatkozó döntése
végleges és az nem vitatható.
Az ÉVA Programban szereplő Termékek regisztrációval megszerezhető
ÉVA pontértékei az 1. számú mellékletben találhatók.
Minden, a Programban résztvevő Termék regisztrálását követően a
Résztvevő ÉVA fiókjában található pontegyenlegén automatikusan
jóváírásra kerülnek a regisztrált Termék típusának megfelelő mennyiségű
ÉVA pontok. A gyűjtött ÉVA pontokat a Résztvevő saját ÉVA fiókjában a
„Saját ÉVA számlaegyenlegem” menüpont alatt tekintheti meg. Ugyanitt
tájékozódhat az aktuális pontegyenlegről, illetve havi bontásban
lekérdezheti ÉVA pontegyenlege számlatörténetét is.
7. Összegyűjtött pontok
7.1 A Szervező az ÉVA Programban az ÉVA pontokat a Résztvevő saját
ÉVA fiókja útján regisztrálja. Az ÉVA pontegyenleg pontosságára
vonatkozó esetleges reklamációra, illetve az egyenleghez kapcsolódó
módosításokra az ÉVA pontok jóváírását, illetőleg a kifogásolt
egyenlegváltozást követő legfeljebb 6 (azaz hat) hétig van lehetőség. Ezt
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követően az ÉVA pontok száma, illetőleg az egyenleg a Résztvevő részéről
elfogadottnak minősül, ezzel kapcsolatban a továbbiakban reklamációra
vagy kifogásra nincs lehetőség.
7.2 A Szervező fenntartja azt a jogot, hogy a jövőre nézve egyoldalúan
módosítsa az egyes Termékek regisztrálásával megszerezhető ÉVA
pontok számát, továbbá a Szervező azt is fenntartja, hogy az ÉVA Program
időtartama alatt további Termékeket vonjon be az ÉVA Programba. A
Szervező fenntartja a Résztvevő ÉVA Programban elért ÉVA
pontegyenlegének módosítását, ha az ÉVA pontok a Résztvevő
egyenlegén hibásan, feltehetően csalással, csalárd magatartással, a
Szervező döntése értelmében igazolatlanul vagy esetleges technikai hiba
miatt kerültek jóváírásra vagy levonásra. A Szervező az ÉVA
pontegyenleggel kapcsolatos döntését egyoldalúan hozza meg, döntése
végleges és nem vitatható a Résztvevő részéről.
8. ÉVA program pontjainak beváltása
Az ÉVA Programban gyűjtött ÉVA pontok egyenlege alapján a Résztvevő
üzletszerzési jutalék kifizetésére válik jogosulttá, melyet a Szervező teljesít
számára. Az üzletszerzési jutalék kifizetése az ÉVA Program Résztvevője
és a program Szervezője által kötött „Együttműködési Megállapodás”
feltételei alapján történik.
Résztvevő az ÉVA Programban való részvételével az alábbi ÉVA
pontbeváltási feltételeket fogadja el:
8.1 Pontbeváltási lehetőségek
A Résztvevőt az Együttműködési Megállapodás alapján végzett
üzletszerzési tevékenységére tekintettel - a Résztvevő által bemutatott,
majd regisztrált Termékek számától és ÉVA pontértékétől függően - ÉVA
pontok illetik meg, mely ÉVA pontok a Résztvevő ÉVA pontegyenlegén
kerülnek jóváírásra. A Résztvevő üzletszerzési tevékenységének és e
tevékenység hatékonyságának elismeréseként, ÉVA pontszerzés és ÉVA
pontbeváltás keretében a Szervező üzletszerzési jutalékot fizet ki a
Résztvevőnek. Ez azt jelenti, hogy a Résztvevő az üzletszerzési
tevékenyég útján megszerzett ÉVA pontjait az ÉVA Programban előre
meghatározott átszámítási értéken pénzre váltja át a Szervező.
1 ÉVA pont átszámítási egysége 10 forint, azaz 1 ÉVA pont 10 Ft-nak
felel meg.
8.2 Pontbeváltási módja
A Résztvevő által összegyűjtött és beváltott ÉVA pontok egyenlege alapján
számított üzletszerzési jutalék kifizetésére az ÉVA pontok jóváírásától
számított legfeljebb két naptári éven belül van lehetőség, Résztvevő a 8.1
pontban meghatározott ÉVA pontegységek forint megfelelőjének megfelelő
számlát állít ki az ÉVA Program Szervezőjének. A kiállított számla a
hatályos jogszabályokkal összhangban tartalmazza az ÁFA-t is.
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Az ÉVA pontbeváltást a Résztvevőnek kell kezdeményeznie és ÉVA
pontbeváltásra akkor kerülhet sor, ha a beváltandó ÉVA pontok értéke eléri
a 3000 (háromezer) ÉVA pontot. Szervező az ÉVA pontbeváltásnak
megfelelően csökkenti a Résztvevő ÉVA pontegyenlegén összegyűjtött
ÉVA pontjait, és a pontbeváltás eredményeképpen a program
Résztvevőjének, a Résztvevő által meghatározott bankszámlaszámra
átutalja a számla ellenértékét.
9. További információk az ÉVA Programról
Az ÉVA Programmal
elérhetőek:








kapcsolatos

további,

részletes

információk

Személyesen: 1097 Budapest, Gubacsi u. 6/b címen,
Telefonon: +36.1.464.7805 vagy a +36.1.464.7830
Interneten: www.elmenyvilag.hu oldalon,
E-mailben: elmenyvilag@duval.hu címre küldött üzenettel.
Az ÉVA Program Részvételi Szabályzata és Adatkezelési
Tájékoztatója megtalálható a www.elmenyvilag.hu internetes
oldalon.
Az
ÉVA
Program
elektronikus
levelezési
címe:
elmenyvilag@duval.hu

10. Egyéb rendelkezések
Szervező kizárhatja az ÉVA Programból azt a Résztvevőt, aki bármely
módon megsérti a jelen Részvételi Szabályzat feltételeit. A Szervező
kizárásra vonatkozó döntése végleges és nem vitatható. A Résztvevő téves
vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő következmények tekintetében a
Szervezőt felelősség nem terheli.
11. Adatvédelem
Az ÉVA Programban Résztvevők feltétel nélkül beleegyeznek abba, hogy
az ÉVA Program lebonyolításához és az ÉVA pontbeváltáshoz szükséges
adataik az ÉVA Program Adatkezelési Tájékozatójával összhangban
kezelésre kerüljenek.
A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Részvételi Szabályok jövőre
nézve történő módosítására és kiegészítésére a www.elmenyvilag.hu
oldalon történő közzététel útján.

Budapest, 2018.06.04.
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1. számú melléklet
Cikkszám

Termék megnevezése

ÉVA pont

0010006287

HelioPLAN SRD 2.3

250

0010010211

HelioPLAN SRDV 2.3

280

0010013669

SD 18 KKS Condens

650

0010013670

SD 25 KKS Condens

670

0010013671

SD 35 KKS Condens

740

0010013672

SD 48 KKS Condens

840

0010013954

Opalia C11E-B (N-HU)

120

0010013955

Opalia C14E-B (N-HU)

130

0010015649

HelioPlan SCV 1.9

160

0010016090

Thelia Condens 25-A (H-HU)

450

0010016091

Thelia Condens 30-A (H-HU)

490

0010016092

Thelia Condens 35-A (H-HU)

510

0010016093

Thelia Condens AS 12-A (H-HU)

430

0010016094

Thelia Condens AS 25-A (H-HU)

450

0010016095

Thelia Condens AS 30-A (H-HU)

500

0010016510

ThemaClassic C25 (H-HU)

320

0010017339

Isofast 21 Condens 25-A (H-HU)

770

0010017377

Thema Condens 30-A (H-HU)

510

0010017378

Thema Condens 25-A (H-HU)

460

0010017379

Thema Condens AS 30-A (H-HU)

510

0010017380

Thema Condens AS 25-A (H-HU)

460

0010017381

Thema Condens AS 12-A (H-HU)

450

0010017839

Thema Condens F AS 45-A

1230

0010017840

Thema Condens F AS 65-A

1670

0010018776

Renova Electric 6K

340

0010018777

Renova Electric 9K

360

0010018778

Renova Electric 18K

400

0010018779

Renova Electric 24K

420

0010019407

Themis Condens 24 (H-HU)

320

0010019941

Thelia Condens AS 30-A (H-HU)

500

0010019942

Thelia Condens 35-A (H-HU)

510

0010020408

Semiatek Condens 24 (H-HU)

1000

0010020409

Semiatek Condens 28 (H-HU)

1080
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2. számú melléklet
Együttműködési Megállapodás
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