
1 

 Részvételi és játékszabályzat 
 

Internorm: Nyerjen bejárati ajtót! 
 
 

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 
 
A „Nyerjen bejárati ajtót!” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője és 
lebonyolítója az Internorm Ablak Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Budapark, Nyugati utca 10300/13 
hrsz., cégjegyzékszám a Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságán: 13-09-133923, a 
továbbiakban: „Szervező”). 
 
2. A JÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 
 
2.1. A Játékban részt vehet: 
- minden, 18. életévét betöltött, kizárás alá nem eső természetes személy, aki Magyarországi 
tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik 
- a Játékban 2012 előtt kiadott használatba vételi engedéllyel rendelkező családi házzal lehet részt 
venni. 
 
 aki a Játék időtartama alatt az internorm@internorm.hu  email címre megküldi a jelenlegi (és 
cserélni kívánt) bejárati ajtajáról készült fotót 2017. június 30-ig maximum 5 MB  méretben, 
valamint további egy-egy fényképet a ház utcai homlokzatáról, illetve a bejárati részről,  
és  
- megfelel a Játék valamennyi feltételének (a továbbiakban: „Játékos”). 
 
2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, valamint a Játék szervezésében vagy 
lebonyolításában közreműködő cégek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és 
mindezek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdése 1. pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói.  
 
2.3. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos részvételi és játékszabályzat (a továbbiakban: 
„Szabályzat”) és az alkalmazás felhasználási feltételeinek automatikus elfogadását jelenti. 
 
3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA 
 
A Játék 2017. május 17. 00.01 órától 2017. június 30. . 23.59 óráig tart. 
 
4. A JÁTÉK MENETE, PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 
 
4.1. A Játékban 2017. május  17. 00.01 órától 2017. június 30.  23.59 óráig beérkezett e-mailek 
vesznek részt. 
 
4.2. A Játékban való részvétel önkéntes, melyben részt vesz minden 18 éven felüli természetes 
személy, aki: 

• megküldi a bejárati ajtajáról készült fényképeket 5 MB méretben 
 

•  e-mail címét, lakcímét, nevét és telefonszámát a Szervező részére megadja. 
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4.3. A Szervező a Játékosok között a Szabályzat 5. pontjában írt nyereményt  on-line alkalmazással, 
véletlenszerűen sorsolja ki. A sorsoláshoz személyes adat nem kerül felhasználásra vagy 
továbbításra.  
 
A beérkezett pályázatokat a Szervező kinyomtatja és sorszámmal látja el. A Játék során az nyer, 
akinek a pályázati sorszámát az online alkalmazás kiválasztja.  
 
4.4. Fontos, hogy a Játékosok a 4.2. pontban leírt regisztráció során valós adatokat adjanak meg, 
ugyanis a valótlan, illetve hiányos vagy téves, esetleg a Játékosok által nem használt adatok esetén a 
nyereményről nem értesülnek, ezért a Szervező, vagy a Játék lebonyolításában a Szervező 
megbízásából részt vevő egyéb személyek felelősséget nem vállalnak. 
 
4.5. Egy bejárati ajtóról készült képet csak egyszer lehet megküldeni. Amennyiben a Szervező 
megítélése szerint valószínűsíthető, hogy a csatolt fotó valószínűsíthetően ugyanazt az ajtót 
ábrázolja (más fényviszonyok, más szögből való fényképezéssel stb.) csak több e-mail címről kerül 
megküldésre, jogosult kizárni a játékból valamennyi Játékost.  
 
4.6. Egy e-mail  akkor tekinthető beérkezettnek, ha 2017. május 17. 00.01 órától legkésőbb 2017. 
június 30.. 23.59 óráig az internorm@internorm.hu  e-mail címre megérkezett. Az e-mail beérkezési 
időpontja a Szervező által használt szerver belső órája szerinti időpont. A fenti időpontig be nem 
érkezett e-mailek nem vehetnek részt a Játékban, így semmilyen jóvátételre sem jogosultak, továbbá 
a be nem érkezett emailekért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 
 
4.7. A sorsolásra 2017. július 4-n kerül sor. A nyertest a Szervező legkésőbb 2017. július 4-én az 
általa megadott e-mail címre küldött e-mail üzenettel értesíti. A nyertes köteles 24 (huszonnégy) 
órán belül visszaigazolni a Szervező részére, hogy a  Szervező legkésőbb 2017. július 7*-én a 
hivatalos eredményhirdetést közzétehesse a www.facebook.com/internormablak oldalon. 
 
 
5. NYEREMÉNY 
 
5.1. A Játékosok között a Szervező 1 (egy) darab AT 305 típusú 100*2250 mm méretű (KFW 
vasalatú, 5 pontos zárral, a szórólapon megadott műszaki jellemzőkkel), a csatolt akciós szórólapról 
választható színben, üvegbetéttel, és kilinccsel gyártott  alumínium bejárati ajtót sorsol ki, valamint 
vállalja a megnyert bejárati ajtó beépítési helyszínre való ingyenes kiszállítását és beépítését, a régi 
bejárati ajtó elszállítását. A Szervező kifejezetten nem vállalja az ajtócseréből adódó helyreállítási 
munkálatokat (kőművesmunka, festés, hőszigetelés helyreállítása stb).  
 
5.2. A Játékos tudomásul veszi és hozzájárulását adja, hogy a Szervező a Játékról az Internorm on-
line megjelenéseiben, a www.internorm.hu, www.ablak-internorm.hu oldalon, illetve a 
www.facebook.com/internormablak oldalon, illetve bármilyen nyomtatott médiumban beszámoljon, 
valamint a nyertesről mindezen médiumok számára fényképeket készítsen. 
 
 
 
6. A NYERTES, A NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELE  
 
6.1. A Szervező a nyertes Játékost legkésőbb 2017. július 4-ig-ig az általa megadott email címen 
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keresztül értesíti. A nyertes Játékosnak a nyerésről való tudomásulvétel visszaigazolását követően, 
de legkésőbb 2017. július 7--ig a www.facebook.com/internormablak oldalon a Szervező 
nyilvánosságra hozza a nyertes Játékost, mely időpont és esemény megtörténte előtt a nyertes 
Játékos nem postolhatja nyerését saját Facebook-oldalán.  
 
6.2. A Szervező e-mailben három alkalommal kísérli meg értesíteni a nyertes Játékost. Amennyiben 
a nyertes értesítése az internetszolgáltató hibájából, vagy akár azért nem volt lehetséges, mert a 
Játékos regisztráció során hibás/téves (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adatok 
feltüntetése stb.) adatokat adott meg, vagy egyéb, a saját érdekkörében felmerülő okból nem 
szerzett tudomást az értesítésről, úgy a nyertes a nyereménytől elesik. 
Amennyiben a nyertes Játékos értesítése a fenti okokból nem volt lehetséges, illetőleg a 
nyereménye átvételéért az értesítést követő 24 (huszonnégy) órán belül nem jelentkezik, vagy a 
Játékból kizárták, úgy a nyereményre nem jogosult. A Szervező helyettes nyertest nem sorsol. 
 
6.3. A nyertes Játékosnak az első értesítést követően 24 (huszonnégy) óra áll rendelkezésére, hogy a 
Szervező megkeresésére válaszolva felvegye a kapcsolatot a nyeremény egyeztetésének céljából. 
Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményt nem tudja vagy nem akarja a játékszabálynak 
megfelelően átvenni, illetve a jelen fejezetben meghatározott határidőket elmulasztja, úgy a 
Szervező jogosult a nyereményt nem kiosztani. Ezen körülmény a Szervező terhére nem róható. A 
Szervező a nyeremény egyeztetésének  lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.  
 
6.4. Ha a nyertes Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel 
kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére és igénybevételére csak a 
gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes Játékos esetén a nyereménnyel kapcsolatos 
érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes gondnoka jogosult. 
 
6.5. A nyeremény pénzre nem váltható, másra át nem ruházható, kereskedelmi forgalomba nem 
hozható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább. A nyereménnyel kapcsolatos SZJA-fizetési 
kötelezettséget a Szervező viseli.    
 
6.6. Amennyiben a részvételi feltételek nem teljesülnek a nyertesként kisorsolt személy 
tekintetében, úgy az illető személy nem jogosult a nyereményre, illetve – amennyiben a nyeremény 
számára már átadásra került – köteles azt a Szervező részére a Szervező erre vonatkozó első írásbeli 
felszólításában foglaltak szerint visszaadni. 
 
7. ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM 
 
7.1. A Játékosok a regisztrációval kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy adataikat  Internorm 
Ablak Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Budapark, Nyugati utca 10300/13 hrsz., cégjegyzékszám a 
Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságán: 13-09-133923) esetleges tiltó nyilatkozatuk 
kézhezvételéig minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a Játék lezárásig gyűjtse, 
tárolja és kezelje.   
 
7.2. A Játékos tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését és feldolgozását 
az Internorm Ablak Kft. végzi. Az adattulajdonos Játékos bármikor ingyenesen megtilthatja 
személyes adatainak kezelését a internorm@internorm.hu e-mail címre vagy 2040 Budaörs, 
Budapark, Nyugati utca 10300/13 hrsz. postai címre eljuttatott – nevét, e-mail címét és telefonszámát 
tartalmazó – nyilatkozatával. 
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Az adattulajdonost megilleti a személyes adatainak kezelése elleni tiltakozás joga is, és amennyiben 
az adatkezelő tiltakozás alapján hozott döntésével nem ért egyet, bírósághoz fordulhat. A személyes 
adatok kezelése a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok, így különösen az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az 
egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. 
napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseinek betartásával 
történik. Az adatbázis harmadik félnek nem kerül átadásra. A Játékos a személyes adataira 
vonatkozó jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.) vagy az illetékes 
bírósághoz fordulhat.  
 
Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-89864/2015. 
 
7.3. A Játékosok a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy  
 
a.) a Játékra jelentkezéssel, annak során és amennyiben nyer, nevüket, képmásukat, a Szervező 
nyilvánosságra hozhatja on-line és nyomtatott marketing anyagaiban. A Játékos a Játékban való 
részvétellel hozzájárul képmása bármely megjelenési módú felhasználásához, idő- , tér- és 
alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül. 
 
b.) A Szervező ilyen irányú kérése esetén a Játékosnak a fentieket írásbeli nyilatkozattal kell 
megerősíteniük. 
 

c.) a Szervező adataikat a kereskedő partnerei felé továbbítsa, és mind a Szervező mind a kereskedő 
partnerek reklám anyagokkal, ajánlatokkal közvetlenül a Játékosokat megkereshessék, vevő 
adatbázisukban a Játékosokat szerepeltethessék határozatlan ideig. 
 
 
8. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA 
 
8.1. A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal a Játék során esetlegesen előforduló technikai 
problémákért. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező üzenet- és 
adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket 
kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan a Szervezőn kívül álló 
tényezők, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, kapcsolati hibák, valamint a 
biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, valamint a Szervező megbízásából a Játék 
lebonyolításában részt vevő cégek egyike sem felelős a Játékban való részvétel során, a Játék 
esetleges hibáiból, hiányosságaiból, a Szervező e-mail szerverének vagy az ott elérhető 
alkalmazásnak használata során esetlegesen a Játékosnál felmerülő, illetve a Játék során 
bekövetkező késésekből eredő vagy azokhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, és 
kizár mindenféle ebből eredő, vagy ezzel kapcsolatos kártérítési, kártalanítási igényt. 
 
8.2. A Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis 
maior) vagy harmadik személyek tevékenységei miatt, amelyek számára nem felróható módon 
következtek be, ideértve azt az esetet is, ha a nyeremény átadása, beépítése a Szervezőnek nem 
felróható okból hiúsul meg, vagy a Játék idő előtti befejezésére kerülne sor. 
 
9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
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9.1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot kiegészítse vagy módosítsa, a Játék határidejét 
meghosszabbítsa, továbbá a jelen Szabályzat feltételeit a Játék időtartama alatt megváltoztassa. 
 
9.2. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek 
nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi 
következmény minden esetben a Játékost terheli. 
 
9.3. Jogi út kizárva. A Szervező a Játék lezárulása után 30 (harminc) napon túl semmilyen, a 
Játékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el. 
 


