SAUNIER DUVAL ÉLMÉNYVILÁG AKCIÓ
Részvételi Szabályzat

1. Az Akció szervezője
A „Saunier Duval Élményvilág” Akció (a továbbiakban: Akció) szervezője a Vaillant Saunier Duval Kft.
(székhelye:

1117.

Budapest,

Hunyadi

J.

u.1.

adószáma:

10615629-2-43)

Saunier

Duval

Márkaképviselete (a továbbiakban: Szervező)
2. Az Akcióban résztvevő személyek (a továbbiakban: Résztvevők)
A Szervező által lebonyolított Akcióban kizárólag azok a természetes személyek vehetnek részt, akik
az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek:


cselekvőképes magyar állampolgárok, akik



nem tartoznak az Akció szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó
szervezetek, ügynökségek tulajdonosainak, vezető tisztségviselőinek, alkalmazottainak
valamint mindezen személyek Ptk. 685.§.b. pontjában meghatározott közeli hozzátartozóinak
körébe.



jogi személyektől (Bt., Kft., stb.) beérkezett pályázatok nem vehetnek részt az akcióban, de
azok szerelői magánszemélyként igen.

3. Az Akcióban résztvevő termékek
Az Akcióban a Szervező által Magyarországon forgalmazott, a következőkben felsorolt gázkészülék
típusok vesznek részt:
Opalia-B, Themaclassic C25 H-HU, Thelia Condens, Thema Condens-A, Renova Electric (ErP), KKS
Condens, Isofast 21 Condens, Semiatek Condens, Themis Condens.
4. Az Akció időtartama
Az Akció 2017. január 2-től 2017. december 15-ig tart, azzal a kitétellel, hogy az Akció időtartamát a
Szervező meghosszabbíthatja.
Az Akció során gyűjtött SD mosoly pontok (SD mosoly értékek) érvényességi ideje elsősorban az
Akció időtartama, maximum azonban az SD mosoly pont kiadásától számított 2 év. A 2 évnél
régebben gyűjtött és be nem váltott SD mosoly pontokat a Szervező saját döntése alapján törli, azokat
a Résztvevő a továbbiakban nem használhatja fel. A pontok törlésének ideje minden év június 30-a.
A Szervező a törlésre váró SD mosoly pontszámokról minden érintett Résztvevő számára legkésőbb a
törlési határidő előtt 90 nappal jelen szabályzatban meghatározott kapcsolattartási eszközökön
keresztül előzetes értesítést küld. A Szervező az értesítés küldésének bármely okból történő
elmaradásával és az ebből eredő esetleges károkkal kapcsolatban a felelősségét kizárja.

5. Fogalom meghatározások


SD mosoly érték: az Akcióban résztvevő készülékekre adható és az élményajándékokra,
gyűjthető pontok



Élményajándék: mindazon élménykártyák és élménydoboz ajándékok együttes elnevezése,
amelyek az Akcióban való részvétellel elérhetők



SD Élményvilág Album: az élményajándékok bemutatására szolgáló ingyenes kiadvány,
amely az Élményajándékok aktuális SD mosoly értékeit is tartalmazza

6. Az Akció lebonyolítása
Az Akcióban résztvevők a Szervező által forgalmazott Saunier Duval gyártmányú gázkészülékek
csomagolásán található, a készülék gyártási számát és vonalkódját is tartalmazó azonosító címkét a
csomagolásról kivágják és azt nevük, pontos lakcímük és mobiltelefonszámuk, valamint ha van, e-mail
elérhetőségük megjelölésével zárt borítékban eljuttatják a következő címre:
„Saunier Duval Élményvilág”, 1388 Budapest, Pf. 72.
Az akcióban résztvevő készülékek vonalkódja darabonként/(egyesével) is beküldhető, de akár több
vonalkód is postára adható egy borítékban.
A beküldött borítékban szereplő vonalkódok mindegyikére rá kell írni a Résztvevő nevét, pontos
lakcímét, mobiltelefonszámát és (ha van) e-mail címét, miután mindegyik vonalkód külön-külön játszik
az akcióban!
A Résztvevők azonosítása a továbbiakban a mobil telefonszám és (ha van) e-mail cím alapján
történik, ezért minden egyes beküldött termékazonosító címkén is szerepelnie kell a Résztvevők
mobiltelefon-számának vagy/és (ha van) e-mail címének.
6.1. Az SD mosoly értékek és az SD mosoly értékek gyűjtésének menete
Az Akció ideje alatt azoknak a Résztvevőknek, akik vásárolnak bármely - a 3. pontban felsorolt típusú Saunier Duval gázkészüléket - a megvásárolt készülék dobozán található gyártási számot és
vonalkódot tartalmazó címkét az akcióban való részvételhez ki kell vágniuk és a személyes adatokkat
rá kell írniuk, majd ezt a Szervező által megadott címre kell elpostázniuk.
A Szervező a beérkezést követően, az adott a készülék/ek kategória besorolásának megfelelő számú
SD mosolyt ír jóvá a Résztvevőnek.
Az Akcióban résztvevő készüléktípusokhoz tartozó SD mosoly értékek készülékenként az alábbiak:


1 db Opalia-B

100 SD mosoly érték



1 db Themaclassic C25

150 SD mosoly érték



1 db Thelia Condens

150 SD mosoly érték



1 db Semiatek Condens

150 SD mosoly érték



1 db Themis Condens

150 SD mosoly érték



1 db Renova Electric (ErP)

150 SD mosoly érték



1 db Thema Condens AS 12-A, AS 25-A

200 SD mosoly érték



1 db Thema Condens 25-A, 30-A, AS 30-A

250 SD mosoly érték



1 db SD KKS 18

250 SD mosoly érték



1 db SD KKS 24, vagy SD KKS 35

300 SD mosoly érték



1 db Isofast 21 Condens 25

300 SD mosoly érték



1 db SD KKS 48

350 SD mosoly érték



1 db HelioSet

350 SD mosoly érték



1 db Thema Condens 40+

350 SD mosoly érték

A beérkezett vonalkódok alapján a Résztvevő által gyűjtött SD mosolyokat a Szervező nyilvántartja és
arról havi rendszerességgel postai, elektronikus vagy SMS üzenetben küld tájékoztatást a
Résztvevőknek.
6.2. Élményajándékok
Az Akció során gyűjtött SD mosoly értékek alapján a Résztvevők élményajándék beváltására
Jogosultak. A Résztvevő az akcióban szereplő készülékekre összegyűjtött SD mosoly értékek
egyenlegét az Akció ideje alatt bármikor az Akció weboldalán és a kereskedelmi partnereknél
megtalálható SD Élményvilág Albumban ismertetett Élményajándékra válthatja be.
Az Élményajándékok értéküktől függően élménykártya és/vagy élménydoboz formájában érhetők el.
6.3. SD mosoly értékek beváltásának menete
Az SD mosoly érték beváltásának lehetőségeit az SD Élményvilág Album tartalmazza, amely a
Szervező kereskedelmi partnereinél ingyenesen hozzáférhető, vagy az Akció honlapján, a
www.elmenyvilag.hu

oldalon

is

megtekinthető,

illetve

a

Szervezőnél

+36.1.464.7805–ös

telefonszámon is igényelhető.
Amennyiben a Résztvevő az általa összegyűjtött SD mosoly érték egyenlege alapján igényt tart
valamelyik élményajándékra, ezen igényét a Szervezőnek kell bejelentenie. Az ajándékigény
bejelentésére - biztonsági okokból - kizárólag a Résztvevő korábban - a beküldött vonalkódokon
megadott e-mail címéről az elmenyvilag@duval.hu címre érkező e-mail üzenetben, vagy telefonon, a
Résztvevő játékban regisztrált mobiltelefonszámáról van lehetőség.
Az élményajándékok kézbesítése postai úton történik.
Szervező vállalja, hogy a Résztvevő által kiválasztott élményajándékot - a jogosultság feltételeinek
teljesülése esetén - az igénylést követő 14 munkanapon belül eljuttatja a Résztvevőhöz. Szervező
megbízásából a Feldobox Kft postázza az élményajándékot a Résztvevő által megadott postacímre.
Az igényelt élményajándék kiküldését követően a Szervező a Részvevő SD mosoly értékének az
egyenlegét az igényelt élményajándék SD mosoly értékével csökkenti. A jelen szabályzat 6.1
pontjában meghatározott Saunier Duval készülékek és Élményajándékok SD mosoly értékei az SD
Élményvilág Album érvényességi ideje alatt változatlanok.

Szervező fenntartja magának azt a jogot, hogy az új SD Élményvilág Album kiadása esetén az
Akcióba bevont termékek körét és az Élményajándékok kínálatát megváltoztassa.
7. Információ az Akcióról
Az Akcióval kapcsolatos további, részletes információk elérhetőek:
Személyesen: 1117 Budapest, Hunyadi J. u. 1. 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 Akció Szabályzata megtalálható a www.elmenyvilag.hu internetes oldalon.
Az Akció hivatalos elektronikus levelezési címe: elmenyvilag@duval.hu

8. Egyéb rendelkezések
8.1. Szervező az élményajándék átadásáig kizárhatja az Akcióból azt a Résztvevőt, aki nem felel meg
a jelen szabályzatban előírt feltételeknek. A Résztvevő téves vagy hiányos adatszolgáltatásából
eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
8.2. Az Akcióban kizárólag az eredeti csomagoláson található termékazonosító címkék vehetnek részt
és nem fogadható el semmilyen sokszorosítással, elektronikus vagy fotótechnikai eljárással készült
másolat még abban az esetben sem, ha az egyébként az eredeti termékazonosító címke
felhasználásával készült. A termékazonosító címkék eredetiségével kapcsolatban felmerülő bármely
vita esetén a Szervező döntése az irányadó.
8.3. Az élményajándékok pénzre át nem válthatók. Az élményajándékok értékéhez kapcsolódó adó-és
járulékfizetési kötelezettséget, valamint az ajándékok kézbesítési költségét Szervező viseli.
8.4. A beérkező termékazonosító címkék hiányossága és/vagy hibája (pl. névelírás, címelírás,
szelvény hiányossága vagy felismerhetetlensége stb.) miatt a feldolgozás elmaradásáért vagy
késedelméért a Szervezőt felelősség nem terheli, míg a kézbesítés során az ajándékban keletkezett
károkért vagy azok teljes megsemmisüléséért a kézbesítés teljesítője a felelős. A Résztvevők az
Akcióban való részvételükkel elfogadják és tudomásul veszik, hogy a Szervező az élményajándékok
tekintetében kellékszavatosságot, jótállást nem vállal. Az élményajándékot átvevő Résztvevő ilyen
igényét jogszabályi keretek között az élményajándék szolgáltatójával szemben érvényesítheti,
amelyhez - igény esetén - a Szervező számára információt ad.
9. Adatvédelem
Az Akcióban résztvevők feltétel nélkül beleegyeznek abba, hogy személyes adataik (név, postacím,
mobil telefonszám, e-mail cím) a Szervező adatbázisába bekerüljenek és azokat a Szervező, illetve az
Akció lebonyolításában Szervező megbízásából közreműködő FDB Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(Feldobox Kft) – a Résztvevő esetleges kifejezett, írásbeli tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül díjmentesen nyilvántartásba vegye és a
jelen Akció lebonyolítása és dokumentálása céljára felhasználja. A Játékosok tudomásul veszik, hogy
adataiknak a - fenti módon történő – nyilvántartásához és felhasználásához való hozzájárulásuk
önkéntes és az adatkezelés jogalapja az érintettek – információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a) pontja szerinti - hozzájárulása.

A résztvevők tudomásul veszik továbbá, hogy a személyes adatok kezelésére az akció időtartama
alatt kerül sor. A résztvevők által megadott személyes adatokat a Vaillant Saunier Duval Kft. azaz a
szervező kizárólag saját rendszerében 5 évig tárolja. Ennek elteltével a megadott személyes adatok
frissítésre kerülnek, ezáltal a szervező ismét kérni fogja hozzájárulását a résztvevő személyes
adatainak tárolásához és a további felhasználáshoz. A szervező gondoskodik az átadott személyes
adatok biztonságáról és mindent megtesz azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének,
nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása és
felderítése érdekében. A szervező biztosítja a résztvevőt, hogy adatai semmilyen más célra nem
kerülnek felhasználásra.
A szervező lehetőséget biztosít a résztvevőnek arra, hogy a résztvevőről nyilvántartott adatok
kezeléséről bármikor tájékoztatást kérjen, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetőleg
törlését is. Hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indoklás nélkül ingyenesen visszavonható.
Amennyiben a résztvevő úgy dönt, hogy a nyilatkozatát visszavonja, ebben az esetben a résztvevő
nevét és minden személyes adatát a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló 2008.évi XLVIII. Törvény (továbbiakban tv. ) 6. § (5) bekezdésben meghatározott
nyilvántartásból a szervező haladéktalanul törölni fogja és a továbbiakban a Résztvevő részére
reklám, a tv. 6 § (1) bekezdésben meghatározott módon a továbbiakban nem közölhető.
Tájékoztatjuk, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatással kapcsolatban felmerülő kérdéseit e-mail-ben
az info@saunierduval.hu e-mail címen teheti fel Szervezőnek.
Az Élményvilág Akció adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-56278/2012
Az Akcióban való részvétel a jelen hivatalos részvételi és játékszabályok automatikus elfogadását
jelenti.
A Szervező fenntartja magának a jogot jelen részvételi és játékszabályok módosítására és
kiegészítésére a honlapon történő közzététellel.

Budapest, 2017. január 2.
Prospektus neve:

Saunier Duval - ÉlményVilág Album - 2016-2017.
ÉlményVilág Album ruházati melléklet – 2015-2016

Prospektus cikkszáma: S-02-01-16-EVA-0916
S-02-01-15-EVARM-0915
Vaillant Saunier Duval Kft.
Saunier Duval Márkaképviselet

Érvényes: 2017.01.02-től 2017.12.15-ig
Utolsó módosítás : 2017.02.14.

TÁJÉKOZTATÁS
A KORÁBBI SAUNIER DUVAL ÉLMÉNYVILÁG AKCIÓK SORÁN GYŰJTÖTT SD MOSOLY PONTOK
BEVÁLTHATÓSÁGÁVAL KAPCSOLATOSAN:
A 2010. június 10-től 2010. december 31-ig, 2011. január 1-től 2011. december 15-ig, a 2012. január
1-től 2012. december 15-ig, a 2013. január 1-től 2013. december 15-ig, a 2014. január 1-től 2014.
december 15-ig, a 2015. január 1-től 2015. december 15-ig, valamint a 2016. január 4-től 2016.
december 16-ig tartó „Saunier Duval Élményvilág” Akciók (a továbbiakban: Korábbi Akciók)
vonatkozásában a Szervező rögzíti, hogy a Korábbi Akciók időtartama lejárt. A Korábbi Akciók
időtartama alatt szerzett SD mosoly pontok (SD mosoly értékek) beválthatóságát a Szervező az
alábbiak szerint határozza meg:
Az SD mosoly pontok érvényességi ideje az SD mosoly pont kiadásától számított 2 év. A 2 évnél
régebben gyűjtött és be nem váltott SD mosoly pontokat a Szervező törli, azokat a Résztvevő a
továbbiakban nem használhatja fel. A SD mosoly pontok törlésének ideje minden év július 1-e.
A legközelebbi SD mosoly ponttörlésre 2017.07.01-én kerül sor, amikor a Szervező a
2015.07.01. előtt gyűjtött és a törlési határidőig be nem váltott SD mosoly pontokat törli.
A Szervező a törlésre váró SD mosoly pontszámokról minden érintett Résztvevő számára legkésőbb a
törlési határidő előtt 90 nappal a részvételi szabályzatban meghatározott kapcsolattartási eszközökön
keresztül előzetes értesítést küld. A Szervező az értesítés küldésének bármely okból történő
elmaradásával és az ebből eredő esetleges károkkal kapcsolatban a felelősségét kizárja.

