1. melléklet
PROMÓCIÓS JÁTÉKSZABÁLYZAT
”Belső értékek – A megkopott külső értékes belsőt takar” elnevezésű
promóció játékszabályzata

1. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE
”Belső értékek – A megkopott külső értékes belsőt takar” promóciós játék (a
továbbiakban: Promóció) szervezője az OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási
Ügynökség Nonprofit Kft. (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11., a továbbiakban:
Szervező).
A Promócióban azon magánszemélyek vesznek részt, akik a jelen játékszabályzat 5.
pontjában szereplő részvételi szabályok alapján, az 1. mellékletben meghatározott
Baumax, Interspar, Media Markt és Praktiker üzletekben (a továbbiakban: áruház,
áruházak) elektromos és elektronikus (a továbbiakban: e+e) háztartási készüléket vagy
barkácsgépet adnak le, és a promóciós szelvényen található egyedi kódot SMS-ben
visszaküldik a megadott telefonszámra: +36 30 344 4689. A Promócióban való részvétel
e hivatalos játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.
A Promóció lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos, egyes
feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Bell and Partners Kft. (1215
Budapest, Popieluszko utca 1., a továbbiakban: Ügynökség) végzi.

2. A PROMÓCIÓBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK
A Promócióban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, 18.
életévét betöltött, cselekvőképes személy (a továbbiakban: Játékos), kivéve a Szervező,
valamint az Ügynökség, valamint az 1. mellékletben meghatározott áruházak
tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, munkatársai és mindezek közeli
hozzátartozói (Ptk. 685.§ b) pontja). A jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaságok részvételét a Szervezők kizárják.

3. A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA
A Promóció 2014. január 11-én 00:00 órakor kezdődik és 2014. február 9-én 24:00 óráig
tart.
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A 4. pontban felsorolt áruházakban az e+e háztartási készülékek vagy barkácsgépek
gyűjtése az alábbi napokon és időpontokban* történik:
- 2014. január 11-12. (szombat-vasárnap) 10:00-18:00
- 2014. január 18-19. (szombat-vasárnap) 10:00-18:00
- 2014. január 25-26. (szombat-vasárnap) 10:00-18:00
- 2014. február 1-2. (szombat-vasárnap) 10:00-18:00
- 2014. február 8-9. (szombat-vasárnap) 10:00-18:00
*Az egyes áruházak helyi szinten az átvétel időtartamát saját hatáskörben módosíthatják
úgy, hogy a nyitvatartási időben minimum 8 órán keresztül biztosítják az elektromos és
elektronikus háztartási készülékek vagy barkácsgépek átvételét, erről a helyszínen
tájékoztatják a Játékosokat.

4. A PROMÓCIÓBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉKEK ÉS ÁRUHÁZAK
A Promóció 3. pontban megjelölt időtartama alatt az áruházakban az alábbi, márkától
független, a háztartásokban használatos, működő vagy működésképtelen e+e
(villásdugóval a hálózatra csatlakoztatható, illetve elemmel/akkumulátorral működő)
készülékeket1 vagy barkácsgépeket2 lehet leadni:
-

nagy háztartási gépek (pl. mosógép, hűtőgép, elektromos tűzhely, villanyboiler,
stb.),
kis háztartási gépek (pl. vasaló, hajszárító, konyhai robotgép, stb.),
számítástechnikai berendezések (pl. számítógép, telefon, mobiltelefon, stb.),
szórakoztató elektronikai berendezések (pl. televízió készülék, rádió, MP3, MP4
lejátszó, stb.),
barkácsgépek (pl. varrógép, elektromos fűnyíró, fúrógép, stb.),
elektromos és elektronikus játékok és szabadidő sporteszközök,
házi használatú orvosi eszközök (pl. vérnyomásmérő, stb.).

A gyűjtésben nem vesznek részt az alábbi hulladékká vált termékek, eszközök,
berendezések:
- elemek, akkumulátorok,
- fényforrások (izzók, fénycsövek, kompakt fénycsövek, halogén és led-es „izzók”),
- világítótestek (lámpák, beleértve a zseblámpákat is).
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elektromos, elektronikus berendezés: legfeljebb 1000 V váltakozó feszültségű, valamint legfeljebb 1500 V
egyenfeszültségű árammal működő berendezés, amelynek rendeltetésszerű működése elektromágneses
mezőktől vagy elektromos áramtól függ, ideértve az elektromágneses mező vagy elektromos áram
előállítását, mérését, átvitelét biztosító eszközöket is; (az elektromos és elektronikus berendezésekkel
kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 443/2012. (XII.29.) Korm. rendelet)
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Kivéve a Media Markt üzleteiben.
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Az átvétel megtagadható, amennyiben az átadásra szánt készülékek erősen rongált,
törött – törmelékes vagy erősen szennyezett állapotban vannak, továbbá az elektromos
és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
szóló 443/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésében meghatározott
esetekben:
a) az átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettség teljesítése az emberi egészségre,
testi épségre vagy a környezetre súlyos veszélyt jelent,
b) az elektromos és elektronikus berendezésből az alapvető alkatrészek
hiányoznak, valamint
c) a hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezés más eredetű
hulladékot is tartalmaz.
Ha az 1. mellékletben meghatározott áruházakban a hulladékká vált háztartási e+e
berendezést a fenti felsorolásban szereplő esetben a hulladékbirtokostól nem veszik át,
az áruház jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben a berendezés azonosítására
alkalmas adatokat, így különösen a berendezés típusát, gyártóját, gyártási számát,
továbbá az átvétel megtagadásának okát, helyét és időpontját kell rögzíteni. A
jegyzőkönyvet az áruház megbízott dolgozójának és a hulladékbirtokosnak alá kell írnia.
Az áruház az aláírt jegyzőkönyv egy példányát a hulladékbirtokosnak átadja.

5. RÉSZVÉTELI SZABÁLYOK, A PROMÓCIÓ MENETE
A Játékos a 3. pontban meghatározott időtartam alatt, a Promócióban résztvevő
áruházakban, a 4. pontban meghatározott e+e háztartási készüléket vagy barkácsgépet
ad le.
Darabonként a leadott e+e háztartási készülékért vagy barkácsgépért cserébe (a több
egységből álló berendezést egyben kell leadni: pl. televízió és a távirányítója) a Játékos
a. 1 db 1000 Ft értékű vásárlási utalványt kap, amelyet a 2014. március 31-ig a
kibocsátó áruházlánc áruházaiban lehet beváltani, az áruházlánc által
meghatározott feltételek szerint.

-

Baumax: minimum 15 000,- Ft feletti vásárlás esetén egy darab 1.000 Ftos kupon váltható be elektromos szerszám- vagy kerti gép vásárlásakor.
Akciós termékek megvásárlására nem jogosít és beváltása egyéb kártyás
vagy kuponos kedvezményekkel nem vonható össze. Egy vásárlás
alkalmával csak egy kupon használható fel. A kupon bármely
magyarországi Baumax áruházban beváltható függetlenül a kiadás
helyétől.
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-

Interspar: személyes és az áruházban történő, minden elköltött 5 000,- Ft
esetén egy darab 1 000,- Ft-os kupon váltható be elektromos és
elektronikus készülékek vásárlásakor. Beváltása egyéb kártyás vagy
kuponos kedvezményekkel nem vonható össze. A kupon bármely
magyarországi Interspar áruházban beváltható függetlenül a kiadás
helyétől

-

Media Markt: Minden Media Markt áruházban történő 10.000,- Ft feletti
vásárlás esetén 1 db kupont lehet felhasználni, kivéve az A++ vagy annál
takarékosabb energiaosztály besorolású mosógép, hűtőszekrény és
mosogatógépek esetén, amikhez 1 termék vásárlásakor egyszerre több
kupon is beváltható: 10.000,- Forintonként 1 db kupon. Beváltása egyéb
akciókkal (csereakciókkal), kedvezményekkel nem vonható össze.

-

Praktiker: személyes és az áruházban történő 10 000,- Ft feletti vásárlás
esetén lehet felhasználni. Akciós termékek megvásárlására nem jogosít és
beváltása egyéb kártyás vagy kuponos kedvezményekkel nem vonható
össze. Egy vásárlás alkalmával csak egy kupon használható fel. A kupon
bármely magyarországi Praktiker áruházban beváltható függetlenül a
kiadás helyétől.

b. Továbbá 1 db egyedi kódot tartalmazó nyereményszelvényt kap. A
nyereménysorsoláson való részvételhez a Játékosnak a nyereményszelvényen
található egyedi kódot 2014. január 11-én 00:00-tól 2014. február 16-án 24:00
óráig a +36 30 344 4689 alapdíjas SMS számra kell beküldenie.
Egyéb, az áruházban zajló e+e berendezés gyűjtésére fókuszáló kampány esetén, a
Játékosnak döntenie kell, hogy melyik akció keretében válik meg a feleslegessé vált
berendezéstől. Egy készülék két vagy több akcióban történő beváltása kizárt.
Ha egy Játékos több érvényes pályázatot (kódot) küld be, a Játékos valamennyi
pályázata részt vesz a sorsoláson. Egy beküldött kód egy nyerési esélyt biztosít.
Amennyiben a beküldött kód nem található meg az előre generált kódlistában, a
pályázat érvénytelennek minősül.
A Játékos a pályázata elküldésével és ezáltal a Játékban való részvétellel egyidejűleg
hozzájárul ahhoz, hogy adatai a Szervező, vagy a Szervező által megbízott Ügynökség,
mint Adatkezelő adatbázisába kerüljenek. Az adatbázis kizárólag a nyeremény
kisorsolásának és átadásának lebonyolítására szolgál, az adatok egyéb marketing célokra
nem kerülnek felhasználásra.
A Játékos tudomásul veszi, hogy:
4

a.) Az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését, illetve feldolgozását a Bell and
Partners Kft. (1215 Budapest, Popieluszko utca 1.) végzi.
b.) Az adatbázis a nyeremény átvételét követően, de legkésőbb 90 nappal a
sorsolást követően törlésre kerül.
A Játékos a Promócióban való részvétellel egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy
nyertessége esetén a nevét, a fotóját és a lakcímét - kizárólag a település közigazgatási
megnevezésével – a Szervező nyilvánosságra hozhatja, továbbá hogy felkérés esetén
rendelkezésre áll média interjú céljából, valamint hogy a róla készített hang- illetve
videofelvételt és fényképeket a Szervező díjmentesen és korlátozás nélkül felhasználja
reklám és egyéb marketing célokra.
A nyeremények átadása, valamint a nyertes képmásának és adatainak felhasználása a
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és az az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján
történik.

6. A NYERÉS MÓDJA
A megadott telefonszámra SMS-ben beérkezett, az 5. pontban felsorolt feltételeknek
megfelelő, érvényes pályázatok 2014. február 19-én 11 órakor, a 1095 Budapest,
Kvassay Jenő út 1/a címen, közjegyző jelenlétében soroláson vesznek részt.
A sorsolás során 10 tartalék nyertes kerül kihúzásra az esetleges érvénytelen pályázatok
pótlására. A pótlás a kihúzás sorrendjében történik.
A nyeremény készpénzre nem váltható és harmadik személyre át nem ruházható.
A Promóció során 1 db, bruttó 4 000 000 forint értékű Opel Astra gépkocsi kerül
kisorsolásra.

7. A NYERTES
A nyertes azzal válik jogosulttá a nyeremény átvételére, ha bemutatja és a Szervezőnek
átadja a nyertes kódot tartalmazó nyereményszelvényt. A Szervező a nyertes kódot
tartalmazó nyereményszelvény átvételéről bizonylatot állít ki a nyertes Játékos részére.
A nyertes neve és lakóhelyének közigazgatási megnevezése közzétételre kerül – a
Promóció időtartamának befejezését követő legfeljebb 3 hónap időtartamra – a
www.szelektalok.hu honlapon és a Szervező Facebook oldalán.
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A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel, illetve az Ügynökséggel annak
érdekében, hogy a nyeremények átadására a jelen játékszabályzatban meghatározott
időtartamon, de legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen
együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény
időben történő átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező, illetve a Szervező
megbízottja felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének
lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem
hosszabbítható meg.
A nyeremény átadása személyesen és nyilvánosan, a nyertessel egyeztetett időpontban
és helyszínen történik.
A tartalék nyertesek nyereményigénye abban az esetben léphet életbe, amennyiben a
kisorsolt nyertes pályázat beküldője vagy pályázata nem felel meg a jelen
játékszabályzatban meghatározott feltételnek, és így a pályázata érvénytelenség miatt
kizárásra kerül. Ebben az esetben az adott nyereményre az adott nyereményhez
kisorsolt, soron következő tartaléknyertes jogosult, amennyiben a Játékos és pályázata
megfelel jelen játékszabályzat feltételeinek.

8. ADÓZÁS
A nyereményhez tartozó esetleges személyi jövedelemadó és egyéb járulékfizetési
kötelezettséget, valamint a nyeremény átadásához kapcsolódó költséget a Szervező
viseli.

9. INFORMÁCIÓ AZ AKCIÓRÓL
A Promócióról részletes információk a kijelölt Baumax, Interspar, Praktiker és Media
Markt üzletekben található plakátokon, illetve a www.szelektalok.hu weboldalon
érhetőek el.

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK
Az 5. pontban megnevezett telefonszámra SMS-ben érkezett pályázatok érvénytelennek
minősülnek, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:
-

a beküldött kód nem szerepel az előre generált kódlistában,
a beküldött kód már egyszer beküldésre került ugyanarról vagy más
telefonszámról.
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Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen
személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken:
OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (1055 Budapest, Kossuth
Lajos tér 11.) vagy a marketing@ohukft.hu e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a
személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján
Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.
A Szervező a Promócióval és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem folytat. A
Szervező telefonos felvilágosítást a 06 70 298 00 29-es számon ad. A Szervező postai
mulasztásokért, a mobilszolgáltató hibás szolgáltatásáért, az abból eredő késedelemért
és egyéb hibákért, valamint a Játékos téves adatszolgáltatásáért felelősséget nem vállal.
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a
Promóciót kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon hogy a Promóció feltételei a
Játékosok számára kedvezőbbek legyenek.
A nyereménnyel kapcsolatban felmerült kérdéseikkel, panaszaikkal a Játékosok kizárólag
a Szervezőhöz vagy az Ügynökséghez fordulhatnak. Az egyes áruházláncok által
kibocsátott utalványok beváltásával kapcsolatosan panasszal és igénnyel a Játékosok az
adott utalványt kibocsátó áruházlánccal szemben élhetnek, egyéb panasszal és igénnyel
nem léphetnek fel a résztvevő áruházláncokkal szemben.
Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-71798/2014
Budapest, 2013. december 16.

OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.
Szervező
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A promóciós játékszabályzat 1. melléklete
A Promócióban résztvevő áruházak listája:

bauMax Magyarország Zrt. áruházai
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest-Csepel
Budaörs
Debrecen
Győr
Kecskemét
Miskolc
Nyíregyháza
Pécs
Sopron
Szeged
Székesfehérvár

1033 Budapest, Szentendrei út 40.
1044 Budapest, Váci út 60-62.
1173 Budapest, Pesti út 2
1182 Budapest, Üllői út 661.
1214 Budapest, II. Rákóczi F. út 277.
2040 Budaörs, Sport u 3.
4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 4.
9024 Győr, Mécs L. U. 13.
6000 Kecskemét, Halasi út 2.
3527 Miskolc, József A. út 67.
4400 Nyíregyháza, Kosbor u. 3.
7622 Pécs, Siklósi út 47.
9400 Sopron, Virágfüzér út 2.
6728 Szeged, Dorozsmai út 13-17.
8000 Székesfehérvár, Budai út 171.

Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. Interspar áruházai
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Debrecen
Diósd
Dunaújváros
Győr
Győr
Gyula
Hódmezővásárhely
Keszthely
Miskolc
Nagykanizsa
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Ózd
Pápa

1032 Budapest, Bécsi út 154.
1103 Budapest, Sibrik Miklós utca 30.
1106 Budapest, Fehér út
1117 Budapest, Október 23-a utca 8-10.
1191 Budapest, Üllői út 201.
1201 Budapest, Széchenyi utca 1.
4032 Debrecen, Füredi utca 27.
2049 Diósd, Balatoni út 2/a
2400 Dunaújváros, Béke körút
9023 Győr, Fehérvári utca 3.
9027 Győr, Budai út 1.
5700 Gyula, Kétegyházi utca 1.
6800 Hódmezővásárhely, Kaszap utca 20.
8360 Keszthely, Tapolcai út 37.
3524 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky utca 2-4.
8800 Nagykanizsa, Táborhely utca 4.
4400 Nyíregyháza, László utca 8.
4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca
3600 Ózd, Sárli utca 4.
8500 Pápa, Celli utca 21.
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Pécs
Pécs
Sopron
Székesfehérvár
Székesfehérvár
Szentendre
Szolnok
Szombathely
Tatabánya
Veszprém
Zalaegerszeg

7632 Pécs, Siklósi utca 37.
7632 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky út 11.
9400 Sopron, Selmeci utca 15-17.
8000 Székesfehérvár, Budai utca 41.
8000 Székesfehérvár, Balatoni út 44-46.
2000 Szentendre, Dobogókői utca 4.
5000 Szolnok, Mátyás király utca 29.
9700 Szombathely, Újvilág utca
2800 Tatabánya, Győri utca 25.
8200 Veszprém, Dornyai Béla utca 4.
8900 Zalaegerszeg, Ola utca 1.

Media Markt áruházak:
Media Markt Mammut
Media Markt Stop Shop
Media Markt Westend
Media Markt Aréna
Media Markt Árkád
Media Markt Duna
Media Markt Pólus
Media Markt Kispest
Media Markt Megapark
Media Markt Békéscsaba
Media Markt Budaörs
Media Markt Debrecen
Media Markt Győr
Media Markt Kecskemét
Media Markt Miskolc
Media Markt Nyíregyháza
Media Markt Pécs
Media Markt Szeged
Media Markt
Székesfehérvár
Media Markt Szolnok
Media Markt Szombathely

1024 Budapest, Lövőház út 2-4.
1037 Budapest, Bécsi út 136.
1062 Budapest, Váci út 1-3.
1087 Budapest, Kerepesi út 9.
1106 Budapest, Örs vezér tere 25.
1138 Budapest, Váci út 178.
1152 Budapest, Szentmihályi út 131.
1191 Budapest, Üllői út 201-231.
1204 Budapest, Mártírok útja 292.
5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43.
2040 Budaörs, Petőfi Sándor u. 64.
4024 Debrecen, Csapó u. 30.
9027 Győr, Budai út. 1
6000 Kecskemét, Dunaföldvári út 2.
3533 Miskolc, Király u. 1/A
4400 Nyíregyháza, László u. 12.
7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 11.
6724 Szeged, Londoni krt. 3.
8000 Székesfehérvár,Palotai út 6.
5000 Szolnok, Felső Szandai rét 1.
9700 Szombathely, Varasd u 1.

Praktiker Építés- és Barkácspiacok Magyarország Kft. áruházai:
Békéscsaba
Budaörs

5600 Békéscsaba, Gyulai út 87.
2040 Budaörs, Malomkő u. 3.
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Budapest
Budapest
Budapest
Debrecen
Esztergom
Győr
Kaposvár
Kecskemét
Komárom
Miskolc
Nyíregyháza
Pécs
Sátoraljaújhely
Szeged
Székesfehérvár
Szolnok
Szombathely
Vecsés
Zalaegerszeg

1034 Budapest, Bécsi út 136.
1095 Budapest, Mester utca 87.
1152 Budapest, Városkapu u. 5.
4027 Debrecen, Füredi út 27.
2500 Esztergom, Dobogókői út 41.
9024 Győr, Szent Imre u. 55.
7400 Kaposvár, Füredi u. 99.
6000 Kecskemét, Kurucz tér 7.
2900 Komárom, Klapka György út 8/a.
3516 Miskolc, Pesti út 7.
4400 Nyíregyháza, Orosi út 22-24.
7634 Pécs, Makay István út 11.
3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 156.
6728 Szeged, Budapesti út 3.
8000 Székesfehérvár, Balatoni út 44-46.
5000 Szolnok, Felső Szandai Rét 1/a
9700 Szombathely, Rozsnyó utca 1.
2220 Vecsés, Fő u. 246-248.
8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 10.
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