
A Szerelvénybolt Kft. 2020.07.01. – 2020.08.31. közötti nyereményjáték promóciójának hivatalos 

szabályzata  

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK  

A Szerelvénybolt  Kft. mint az alábbi játék szervezője (székhely: 6000 Kecskemét, Ceglédi út 38., a 

továbbiakban: „Szervező”). által szervezett Játékban (a továbbiakban: Játék), kizárólag azon 18 

életévüket betöltött, magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személyek (a 

továbbiakban: Játékosok) vehetnek részt, akik a 2. pontban megjelölt termékekből legalább egy 

darabot vásárolnak magyarországi Szerelvénybolt Kft. áruházainak vagy webshopjának 

valamelyikében, és a https://szerelvenybolt.hu/nyero-bojler-hetek oldalon regisztrálják nevüket, 

email címüket és a megvásárolt termék után kapott számla egyedi sorszámát megadják (a 

továbbiakban együtt: ”Pályázat”). Az internetes oldalon kért adatok megadásával regisztrálhat a 

Játékba a Játékos. Az oldalon meg kell adni a Játékos teljes nevét, email címét, valamint a 

megvásárolt termék után kapott számla egyedi sorszámát. A fődíjat bármely érvényes Pályázatot 

beküldő játékos megnyerheti. A Játék időtartama alatt egy Játékos többször is pályázhat. Ha 

valaki többször kíván pályázni, minden Pályázathoz különböző egyedi számla sorszámot 

szükséges feltölteni. A Játékos Pályázata beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a 

jelen Játék részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit A játékból ki vannak zárva a 

Szerelvénybolt Kft. munkatársai, valamint a Lebonyolító alvállalkozói, azok dolgozói, 

munkavállalói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.  

2. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉKEK  

 A Játékban kizárólag a következő termékek vesznek részt: https://szerelvenybolt.hu/nyero-

bojler-hetek-695 

• Ariston Velis VLS Evo 100 ErP elektromos vízmelegítő EU 

• Ariston Velis VLS Evo 50 ErP elektromos vízmelegítő EU 

• Ariston Velis VLS Evo 80 ErP elektromos vízmelegítő EU 

• Ariston Velis VLS Evo Plus 100 ErP elektromos vízmelegítő EU 

• Ariston Velis VLS Evo Plus 50 ErP elektromos vízmelegítő EU 

• Ariston Velis VLS Evo Plus 80 ErP elektromos vízmelegítő EU 

• Ariston AN RS 10/3 felsős elektromos vízmelegítő ErP 

• Ariston AN RS 10U alsós elektromos vízmelegítő ErP 

• Ariston AN RS 15/3 felsős elektromos vízmelegítő ErP 

• Ariston AN RS 15U alsós elektromos vízmelegítő ErP 

• Ariston AN RS 30/3 felsős elektromos vízmelegítő ErP (3100339) 

• Ariston Nuos EVO A+ 110 WH hőszivattyús vízmelegítő 

• Ariston Lydos Hybrid 100 "A" energiaosztályú elektromos hybrid vízmelegítő 100 literes 

• Hajdu GB 80.1 gázüzemü forróvíztároló 80 literes kéményes (2131825172) 

• Hajdu GB 80.2 gázüzemü forróvíztároló 80 literes kémény nélküli (2131825272) 

• Hajdu GB 120.1 gázüzemü forróvíztároló 120 literes kéményes (2132025172) 

• Hajdu GB 120.2 gázüzemü forróvíztároló 120 literes kémény nélküli (2132025272) 

• Ariston Velis VLS Evo Wifi 100 Erp elektromos vízmelegítő EU 
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• Ariston Velis VLS Evo Wifi 50 Erp elektromos vízmelegítő EU 

• Ariston Velis VLS Evo Wifi 80 Erp elektromos vízmelegítő EU 

• Hajdu FT 5 vízmelegítő felső elhelyezésű hagyományos csapteleppel (2121123111) 

• Hajdu FTA 5 vízmelegítő alsó elhelyezésű hagyományos csapteleppel (2121123211) 

• Hajdu FT 10 vízmelegítő felső elhelyezésű hagyományos csapteleppel (2121221111) 

• Hajdu FTA 10 vízmelegítő alsó elhelyezésű hagyományos csapteleppel (2121221211) 

• Hajdu Z-30 ErP elektromos forróvíztároló 30 literes 1800 Watt fali függőleges (2111511116) 

• Hajdu Z-50 ErP elektromos forróvíztároló 50 literes 1800 watt fali függőleges (2111611115) 

• Hajdu Z-80 ErP elektromos forróvíztároló 80 literes 1800 watt fali függőleges (2111811115) 

• Hajdu Z-120 ErP elektromos forróvíztároló 120 literes 1800 watt fali függőleges (2112011115) 

• Hajdu Z-200 ErP elektromos forróvíztároló 200 literes 2400 watt fali függőleges (2112411116) 

• Hajdu ZV150 ErP elektromos vízmelegítő  150 literes, vízszintes (2112111221) 

• Hajdu ZA10 elektromos vízmelegítő, alsó elhelyezésű  2111211711 

• Hajdu ZF10 elektromos vízmelegítő, felső elhelyezésű (2111211811) 

• Hajdu Aquastic AQ F80 szögletes elektromos vízmelegítő (2111814411) 

• Hajdu FTA 5 átfolyós vízmelegítő  5 literes alsós egykaros csapteleppel (2121121212) 

• Hajdu Aquastic 5F átfolyós vízmelegítő 5 literes felsős, hagyományos kétkaros csapteleppel (2121123312) 

• Ariston Lydos Hybrid 80 "A" energiaosztályú elektromos hybrid vízmelegítő 80 literes 

• Ariston Pro1 Eco 120 V 1,8K PL EU elektromos vízmelegítő 120 literes 1,8 kW  3700573 (Pro R 120 helyett) 

• Ariston Lydos R 50 V 1,8K EU elektromos vízmelegítő 3201910 

• Ariston Lydos R 80 V 1,8K EU elektromos vízmelegítő 3201911 ( Pro R 80 kiváltója ) 

• Ariston Lydos R 100 V 1,8K EU elektromos vízmelegítő 3201912 

• Vaillant MAG mini HU 114/1 Z vízmelegítő 

• Hajdu Z80 SMART elektromos forróvíztároló 80 literes, függőleges (2111814422) 

• Hajdu ZF-15 elektromos forróvíztároló felsős 15 literes (2111311867) 

• Vaillant atmoMAG mini 114/1 I gázüzemű átfolyós, elemes vízmelegítő, 18kW 

• Vaillant atmoMAG 144/1 I gázüzemű átfolyós elemes vízmelegítő 23kW 

• Vaillant turboMAG plus 155/1-5 RT átfolyó rendszerű zárt égésterű vízmelegítő 

• Vaillant atmoMAG mini 114/1 G gázüzemű átfolyós, generátoros vízmelegítő, 18kW 

• Ariston Aures S 4 SH EU  4KW  Elektromos átfolyós vízmelegítő 

• Ariston Aures S 5.5 SH EU  5,5KW  Elektromos átfolyós vízmelegítő 

• Bosch Therm 4200 WR10-4 KB, elemes gyújtású fali kéményes vízmelegítő, 10 l/perc 

• Hajdu Cube C80 Smart elektromos vízmelegítő (2111814811) 

• Hajdu Cube C120 Smart elektromos vízmelegítő (2112014811) 
 

Játékszabályzatunk módosult! A BOSCH TRONIC termékcsalád értékesítése július 2-ától külsős körülmények 
hatására határozatlan időre szünetel. Nyereményjátékban a július 1-2. között vásárolt BOSCH TRONIC 2000T 
10T MINI, BOSCH TRONIC 1000T 150 HB FEKVŐ, BOSCH TRONIC 2000T 15T MINI, BOSCH TRONIC 1000T 80 HB 
FEKVŐ, BOSCH TRONIC 1000T 120 HB FEKVŐ, BOSCH TRONIC 2000T 50B FALI, BOSCH TRONIC 2000T 80B FALI, 
BOSCH TRONIC 1000T 100 HB FEKVŐ, BOSCH TRONIC 2000T 150B FALI,  BOSCH THERM 4200 WR10-4 
KB,BOSCH TRONIC 2000T 15B MINI  termékekre vonatkozó rendeléseket vissza kellett vonnunk, így a játékban 
sem vesznek részt. 



 

 

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA  

A Játék a 2020. július 1. napján 0 óra 00 perc 00 mp-től 2020. augusztus 31. napján 23 óra 59 perc 

59 mp között vásárolt, kijelölt termékekre vonatkozik. A Pályázatok beérkezésének határideje 

2020. szeptember 29. 23 óra 59 perc 59 másodperc. Sorsolás: 2020. szeptember 30.  

 4. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 

 Egy Játékos jogosult a Játék időtartama alatt több Pályázatot feltölteni a megadott felületen. 

Amennyiben ugyanazt a Pályázatot a Játékos többször küldi be, úgy a Szervező az első feltöltött 

Pályázatot regisztrálja, a további, ugyanazon Pályázatot tartalmazó feltöltéseket a Szervező nem 

fogadja el pályázatként és a Játék során további Pályázatként nem veszi figyelembe.  

A Játékban csak a helyes Pályázatok beküldői vehetnek részt. A Játékszabályzatnak megfelelő, 

azonban bármely ok miatt - így akár szándékos magatartás, akár véletlen elütés, technikai hiba 

stb. miatt - nem valós Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a 

Játékban.  

Minden Pályázat számítógépes rögzítésre kerül.  

Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki vagy tartalmi előírásoknak nem 

felelnek meg, nem vesznek részt a sorsolásban. A kis- és nagybetűk között a rendszer nem tesz 

különbséget.  

Bármilyen módon hamisított vagy manipulált számlasorszámok érvénytelenek, és nem vehetnek 

részt a Játékban.  

A Játék jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita 

esetén a Szervező döntése az irányadó.  

 A Szervező és a Játékban közreműködő partnerei a legnagyobb gondossággal járnak el a rendszer 

működtetése és a gyűjtött Pályázatok nyilvántartása terén, azonban semmiféle felelősséget nem 

vállalnak bármilyen technikai, adatkommunikációs hibáért, adatvesztésért vagy az ezekből eredő 

bármely jogkövetkezményért, vagyoni és nem vagyoni hátrányokért. 

 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának 

tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló 

technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn 

kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerverszámítógépek 

teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos 

hálózati kapcsolat fenntartása.  

A Szervező és a Játékban közreműködő partnerei az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű 

felelősséget kizár.  



A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és 

amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat 

feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.  

A Játékból - a Szervező megítélése alapján - kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék 

szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem létező 

személyeket tartalmazó profillal, vagy hamis, vagy hamisított számlasorszámmal vesznek részt a 

játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. 

 Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb Játékokon történő részvétel 

érdekében társult személyek, akik az Üzleti célú juttatások megszerzése érdekében 

összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel 

megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost.  

Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós profillal, 

hamis vagy hamisított számlasorszámmal, Pályázatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, 

hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, 

tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden 

olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy a Játékban közreműködő 

partnereknek okoztak. A Szervező és a Játékban közreműködő partnerei fenntartják a jogot, hogy 

manipuláció, jogosulatlan Pályázatfeltöltés, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja, 

továbbá a https://szerelvenybolt.hu/nyero-bojler-hetek oldal rendszerébe történő bármilyen 

jellegű illetéktelen beavatkozás, behatolási kísérlet vagy erre irányuló magatartás esetén a 

Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjanak, vagy a Játékosok regisztrációját, feltöltött Pályázatait 

részben vagy egészben töröljék. 

 A Pályázatokat kizárólag a https://szerelvenybolt.hu/nyero-bojler-hetek oldalán keresztül lehet 

feltölteni.  

5. NYEREMÉNYEK  

A játék ideje alatt az érvényes pályázatot beküldők az alábbiakat nyerhetik meg: 

 - fődíj: 1 db 50.000 Ft értékű vásárlási utalvány 

- 1 db 15 ezer Ft-os vásárlási utalvány, mely levásárolható, beváltható a Szerelvénybolt Kft. 

bármely áruházában vagy webshopjában, 

- 1 db 10 ezer Ft-os vásárlási utalvány, mely levásárolható, beváltható a Szerelvénybolt Kft. 

bármely áruházában vagy webshopjában, 

Ezek készpénzre, vagy bármely egyéb kedvezményre, vagy üzleti célú juttatásra nem válthatóak át. 

Előre nem látható események bekövetkeztekor a Szervező fenntartja a jogot, hogy alternatív üzleti 

célú juttatást ajánljon fel a nyerteseknek, azonos értékben.  

6. SORSOLÁS MÓDJA  

A sorsolásra 2020. szeptember 30-án, számítógép segítségével kerül sor. A sorsolás nem nyilvános. 
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Abban az esetben, amennyiben az 5. pontban felsorolt nyeremények bármely nyertese nem felel 

meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek vagy a nyertességről szóló értesítéstől 

számított 10 munkanapon belül nem reagál, helyette tartaléknyertesként az időben utána beérkezett 

érvényes Pályázat beküldője válik jogosulttá az üzleti célú juttatásra, amennyiben eleget tesz jelen 

Játékszabályzat feltételeinek. 

 Az 5. pontban felsorolt nyeremények nyertesei a sorsolást követő 3 munkanapon belül kapnak 

értesítést a nyerés tényéről, a regisztrációkor megadott e-mail címen.  

7. ADATVÉDELEM  

Azok, akik a Játékban Pályázattal részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, 

hogy Nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a 

Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza. 

A Játékosok által megadott személyes adatok kezelése tekintetében a Szervező adatkezelőnek 

minősül.  A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék 

lebonyolításához szükséges adatok törlését az üzleti célú juttatások átadása előtt kérelmezi. A 

Játékos beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott 

személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához - 

és annak idejére kezelje. Az adatok kezelője a Szervező Szerelvénybolt Kft., aki az adatokat AZ 

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELET rendelkezései szerint kezeli.  

Az adatok kezelője a Játék Szervezője, aki az adatokat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 

2016/679 RENDELET rendelkezései szerint kezeli.  

9.  VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése 

stb.), az Üzleti célú juttatások kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés 

során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító, sem megbízottjaik semmilyen 

felelősséget nem vállalnak.  

A Szervező az Üzleti célú juttatás tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak. 

A Szervező kizárja a felelősséget minden, a https://szerelvenybolt.hu/nyero-bojler-hetek weboldalt, 

illetve az azt működtető szervereket ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a 

Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak a 

nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget 

nem vállalnak. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről 

bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált profilok létrehozását, illetve a játék 

szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek 

megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból. Bármilyen külső, 

nem a Weboldal részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a játékosok regisztrációjába, a 

Pályázatbeküldésbe stb. a játékos azonnali kizárását eredményezi. A Btk. 375 § alapján az információs 

rendszer felhasználásával elkövetett csalás tényállását az valósítja meg, aki jogtalan haszonszerzés 

végett információs rendszerbe adatot bevisz, az abban kezelt adatot megváltoztatja, törli vagy 

hozzáférhetetlenné teszi, illetve egyéb művelet végzésével az információs rendszer működését 
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befolyásolja, és ezzel kárt okoz, bűntett miatt – ötmillió forintig terjedő értékhatár esetében - három 

évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való 

kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését az összes üzleti célú juttatás 

átadása előtt kérelmezi. Amennyiben a Játék időtartama alatt nem érkezik legalább 3 Pályázat, a 

Szervező fenntartja a jogot, hogy az eredetileg meghirdetett 3 juttatásnál kevesebbet adjon át.  

A Szervező jogosult a Játékot bármikor visszavonni vis major esetén. Szervező fenntartja a jogot, hogy 

a Játékszabályzatot - így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy hatósági 

vagy bírósági határozat alapján - indokolt esetben bármikor megváltoztathassa. Bármilyen a jelen 

Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem 

korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési 

jogát. Szervező bármikor - így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy 

hatósági vagy bírósági határozat alapján, vagy bármely egyéb okból - jogosult jelen Játékszabályzatot 

módosítani. A módosítás tényéről Szervező megbízottja a játékosokat a 

https://szerelvenybolt.hu/nyero-bojler-hetek oldalon keresztül tájékoztatja. A nyereményjátékban 

részt venni csak és kizárólag a megadott promóciós időszak alatt megvásárolt termékekkel lehet. 

Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és a Játékban való részvétellel 

kapcsolatban kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. 
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