újHÁZ Centrum „Nyerjen 2 millió forintot hőszigetelésre” nyereményjáték
Játékszabályzat és részvételi feltételek
(továbbiakban: Játékszabályzat)
1. Szervezés és lebonyolítás
A nyereményjáték (továbbiakban: Játék) szervezője és lebonyolítója az "Új Ház" Építőanyag Nagykereskedelmi
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 9111 Tényő, Fő utca 2., Cg. 08 10 001794, adószám: 13598152208)
(továbbiakban: "Szervező"), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.
A Játék időtartama alatt a Játékszabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető a nyereményjáték weboldalán:
www.szigeteldahazad.hu
2. Részvételi szabályzat
A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon
tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében
korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes
képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője
járhat el.
A Játékban nem vehetnek részt: az Új Ház Zrt. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen
személyeknek a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; az Új Ház Zrt. megbízásából
a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői,
munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott
közeli hozzátartozói.
A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel
nélkül elfogadja.
A Játékban való részvétel feltétele a Játékra vonatkozó Adatkezelési tájékoztató megismerése, mely tájékoztató a
Játékszabályzat elválaszthatatlan mellékletét képezi.
Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal
kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a
Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni.
3. A Játék menete, időtartama:
A Játék időtartam: 2021. október 13. – 2021. november 13.
Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a Játékban és jogosult legyen a nyereményre, a Szervező
www.szigeteldahazad.hu weboldalán megjelenő felhívás szerint kell eljárnia. Szervező ugyanitt pontosítja a Játék
mechanizmusát.
A Játékosok alábbi feltételekkel jogosultak a Játékban való részvételre:
Ahhoz, hogy a játszani kívánók megtudják az érvényes jelszót, be kell menniük egy újHáz partner kereskedésbe
(kereskedések listáját lásd: 4-es pontban), ahol a kereskedés területén kihelyezett display-en megtalálják az érvényes
jelszót.

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a szigeteldahaz.hu weboldalon az adatai és az érvényes jelszó
megadásával kitöltse a regisztrációs űrlapot.
A Játékban való részvétel nem vásárláshoz, hanem regisztrációhoz kötött, a Játékosnak ki kell tölteni a regisztrációs
űrlapot. A Játékban a Játékos regisztrációs űrlap kitöltésével vesz részt.
A regisztrációs űrlapon alábbi mezőket kell hiánytalanul kitölteni:
• Vezetéknév
• Keresztnév
• E-mail-cím
• Irányítószám
• Jelszó
• A kereskedés neve, ahol elolvasta a jelszót
Checkbox:
• Adatkezelési tájékoztató megismerése és elfogadása
• Játékszabályzat elfogadása
A Játékos feliratkozhat még a regisztrációs űrlapon az erre szolgáló checkbox bejelölésével a Szervező hírlevelére, de
a Játékban való részvételnek a hírlevélfeliratkozás nem feltétele.
A Játékos hozzájárulhat a regisztrációs űrlapon a megfelelő checkbox bejelölésével ahhoz, hogy Szervező a Játékos
nevét és e-mail-címét továbbítsa annak a partner kereskedésnek, ahol a Játékos a jelszót elolvasta, abból a célból,
hogy ez a partner / kereskedés a jövőben hírlevelet küldhessen Játékosnak. Az adattovábbításhoz való hozzájárulás
nem feltétele a Játékban való részvételnek.
Minden Játékos egyszer jogosult regisztálni a Játékba, bármikor a Játék időtartama alatt.

4. Nyeremény, kiválasztás menete, eredményhirdetés, nyertes:
A Játék nyereménye, kiválasztás időpontja, nyertesek száma:
 Nyeremény:
o 1 db bruttó 2 000 000 HUF értékű újHÁZ Centrum ajándékutalvány, amely Hőszigetelési termékkör
vásárlásához használható fel, legkésőbb 2022.12.31.-ig.
Az ajándékutalvány beváltható az alábbi listában részletezett újHÁZ Centrum partner kereskedésekben az
ajándékutalvány érvényességi ideje alatt, kizárólag munkaidőben és kizárólag személyesen, a kereskedések
nyitvatartási idejében:

Ssz.

Név

Székhely

Elérhetőség

1

Azul 2000 Kft.

5400 Mezőtúr Rákóczi
út 8.

azul2000kft@gmail.com

2

Bathó Faipari Kft.

5000 Szolnok, Thököly
út 85/A.

info@bathokft.hu

3

Baucenter Kft.

2040 Budaörs, Kaktusz
utca 8.

info@baucenter.hu

4

Bau-Styl Kft.

2220 Vecsés, Fő út 2/C.

info@bau-styl.hu

5

Bau-Trans 2000 Kft.

2700 Cegléd, Kőrösi út
89.

totht@bautrans2000.hu

6

Bilik Kft.

2500 Esztergom,
Visegrádi út 5-9.

info@biliktuzep.hu

Bodrogi Építési és
Barkácsáruház, 6800
Hódmezővásárhely,
Hódtó u. 21.

hmvhelyujhaz@bodrogibau.hu

Bodrogi Építési Áruház
Nagytüzép 6800
Hódmezővásárhely,
Kistöltés u. 30.

nagytuzep@bodrogibau.hu

Bodrogi Építési és
Barkácsáruház 1103
Budapest, Noszlopy u.
2.

budapestaruhaz@bodrogibau.hu

Bodrogi Építési és
Barkácsáruház 5600
Békéscsaba, Berényi út
52.

mesterhaz@mesterhaz.hu

Bodrogi Építési és
Barkácsáruház 6640
Csongrád, Fő u. 61.

csongradujhaz@bodrogibau.hu

Bodrogi Építési és
Barkácsáruház 6724
Szeged, Szatymazi u.
35.

szegedujhaz@bodrogibau.hu

Bodrogi Építési és
Barkácsáruház 6600
Szentes, Vásárhelyi út
116.

szentesujhaz@bodrogibau.hu

Bodrogi Építési és
Barkácsáruház 6724
Szeged, Töltés u. 60.

ujszegedujhaz@bodrogibau.hu

7

Bodrogi Bau Kft.

Ssz.

Név

Székhely

Elérhetőség

8

Cement Center KKt.

9021 Győr,
Teherpályaudvar

info@cementcenter.hu

8445 Városlőd, Hölgykő
varoslod@csekenyi.hu
u. 21.
9

Csekényiné Schneider Katalin
e.v.

8400 Ajka, Ipari park
keleti szektor 5715/1
hrsz.
9500 Celldömölk,
Nemesdömölk u. 32

ajka@csekenyi.hu

csekenyicell@gmail.com

10

Csepregi és Társa Kft.

7090 Tamási,
Szabadság u. 92/A

info@csepregi.hu

11

ETALON A MESTEREK
SZAKÜZLETE Kft.

9025 Győr, Kossuth
Lajos u. 136.

etalon@etalonbau.hu

2091 Etyek, Kossuth
Lajos u. 72/B

info@etyekituzep.hu

8000 Székesfehérvár,
Kiskút útja 5/A.

szfvar@etyekituzep.hu

12

Etyeki Tüzép Kft.

2060 Bicske, Csákvári út
bicske@etyekituzep.hu
5.
13

Épforg Kft.

8800 Nagykanizsa,
Magyar út 114-116.

info@epforg.hu

14

Éptex Kft.

9012 Győr, Mérföldkő
magánút 6.

eptex@eptex.hu

15

Farm-ker Kft.

4481 Nyíregyháza,
Kemecsei út 101.

vengrinyak.andrea@farmtuzep.hu

9431 Fertőd, Mező u. 6. info@feki.hu
16

Feki Kft.
9444 Fertőszentmiklós,
Fenyő utca 58-60.

csempe@feki.hu

17

Gráf Trans Bt.

7700 Mohács,
Budapesti út 55.

info@graftrans.hu

18

Gravitáció Kft.

9700 Szombathely,
Söptei u. 76.

info@gravitacio.hu

19

Gueth & Partner's Kft.

9900 Körmend, Rákóczi
info@euro-therm.hu
u. 152.

20

Haus Color Mix-Ker Kft.

5520 Szeghalom,
Szécshenyi u.13.

hauscolor@gmail.com

21

Ház-Ép Kft.

9400 Sopron, Ágfalvi út
20.

info@hazepkft.hu

Ssz.

Név

Székhely

Elérhetőség

22

Ház-Mester Optima Kft.

3527 Miskolc, Sajó utca
info@hazmesteroptima.hu
5.

23

Hofstädter Építőanyag Centrum
Kft.

2085 Pilisvörösvár,
Budai út 18.

24

Ilovszky Béláné e.v.

5900 Orosháza, Temető
ilovszky@ilovszkytuzep.hu
u. 2.

25

Iso-Thermo Kft.

2000 Szentendre,
Kőzúzó u. 26.

iso-thermo@iso-thermo.hu

26

Kazár Tüzép Kft.

4030 Debrecen,
Mikepércsi út 122.

info@kazartuzep.hu

27

Kelépker Kft.

2800 Tatabánya,
Búzavirág u.1.

info@kelepker.hu

info@htuzep.hu

4100 Berettyóújfalu,
Széchenyi u. 70.
28

Ker-Fu 2000 Kft.
4100 Berettyóújfalu,
Kádár vitéz utca 143.

29

30

Kosztinné Vastag Andrea e.v
(Házépítők áruháza)

kerfu2000@gmail.com

6760 Kistelek, Kossuth
u. 171.

info@hazepitokaruhaza.hu

3388 Poroszló,
Alkotmány út 92.

poroszlo@kovacstuzep.hu

3300 Eger, Nagyváradi
út 17.

eger@royalkeramia.hu

3360 Heves, Egri út 30.

heves@kovacstuzep.hu

5241 Abádszalók, Deák
Ferenc út 50.

abadszalok@kovacstuzep.hu

Kovács Tüzép Kft.

31

Kraszna Tüzép Kft.

4700 Mátészalka, Jármi
út 16.

nyaradi@krasznatuzep.hu

32

Lang Attila e.v.

8411 Veszprém, Győri
út 1.

langepitoanyag@langepitoanyag.
hu

33

László Iparcikk Kft.

9200
Mosonmagyaróvár,
Lengyári utca 8/A.

ujhaz@laszloiparcikk.hu;

34

Léta-Ker Kft.

7631 Pécs, Tüskésréti
út 48-50.

info@letaker.hu;
ertekesito@letaker.hu

35

Mary Wood Trans Kft.

2120 Dunakeszi, Fóti u.
114.

marywood@vnet.hu

6400 Kiskunhalas, Jókai
u. 81-83.

kiskunhalas@merkbau.hu;

36

Merkbau Zrt.
6000 Kecskemét, Halasi
kecskemet@merkbau.hu
út 19.

Ssz.

Név

Székhely

Elérhetőség

6500 Baja, Keleti körút
45.

baja@merkbau.hu

6728 Szeged, Wimmer
Fülöp utca 6.

szeged@merkbau.hu

3516 Miskolc, Pesti út
3.
37

Micorex TH Kft.
3516 Miskolc, Pesti út
5. 47397

info@micorex.hu;
ertekesites@micorex.hu

38

Monath Gyula István EV.

2900 Komárom, Ácsi út
44-46.

monathco.logisztika@gmail.com

39

Nyak-Ép Kft.

4080 Hajdúnánás,
Dorogi u. 01125/69.

nyakeptuzep@nyakep.hu

40

Pé-Me Kft.

7030 Paks, Fehérvári út
info@ujhazpaks.hu
31.
2132 Göd, Pesti út 131.

41

Piramis Építőház Kft.

info@piramisepitohaz.hu

2132 Göd, Ady Endre út
info@piramisepitohaz.hu
121.
2626 Nagymaros, Váci
út 58.

info@piramisepitohaz.hu
siohaz@siohazcentrum.hu

42

Sióház Centrum Kft.

8600 Siófok, Ipar utca
2.

43

SZ+C Stúdió Kft.

7100 Szekszárd, Palánki
titkarsag@szpluszcstudio.hu
út 11.

44

Szigment Bt.

8900 Zalaegerszeg,
Teskándi út 1.

epitoanyag@szigment.hu

45

Tóth Zoltán e.v. (Partner Tüzép)

2870 Kisbér, Kossuth
Lajos u. 64/B.

partnertuzep@gmail.com

46

Trend-Pont Kft.

4405 Nyíregyháza,
Debreceni út 271.

info@hazcentrum.hu

47

Trombitás Kft.

8360 Keszthely,
Sömögyei út 3.

keszthely@trombitas.hu

48

Tüzépker Kft.

4030 Debrecen,
Diószegi út 3-5.

titkarsag@tuzepker.hu

49

Új-Ház Centrum Bau Star 98 Kft.

2316 Tököl, Csépi út
2644/10 hrsz.

kirchner@vnet.hu

50

Új-Ház Centrum Budapest Zrt.

2049 Diósd, Balatoni út
10.

info@ujhazcentrumbudapest.hu

Ssz.

Név

Székhely

Elérhetőség

1214 Budapest (Csepel)
csepel@ujhazcentrumbudapest.h
II. Rákóczi Ferenc út
u
372/B.
51

Újház Centrum Lang Kft.

8411 Veszprém, Győri
út 1.

langepitoanyag@langepitoanyag.
hu

52

Velünk Kft.

8360 Keszthely, KülsőZsidi út 15.

velunk@velunkkft.t-online.hu

7200 Dombóvár,
Földvár u. 35. (a
vasútállomás mellett)

53

Webépker Kft.

7200 Dombóvár,
Bajcsy-Zsilinszky u. 34.
7400 Kaposvár, Guba
Sándor u. 36.

webepker@webepker.hu;
kaposvar@webepker.hu;
siklos@webepker.hu

kaposvar@webepker.hu

7800 Siklós, Harkányi út
siklos@webepker.hu
36.
54

ZÉG Kft. (Zempléni Építő és
Gépészeti Kft.)

3980 Sátoraljaújhely,
Pataki utca 37.

zeg@zegkft.hu

További információ: https://www.ujhazcentrum.hu/kereskedesek
Nyereményjáték győztesének kiválasztásának időpontja: 2021.11.22., 10:00 óra
Nyertesek száma: összesen 1 nyertes , egyúttal 2 pótnyertes is kiválasztásra kerül.
Az ajándékutalvány kizárólag 2022.12.31.-ig használható fel, ezt követően a be nem váltott ajándékutalvány értékét
veszti, amiért Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, annak lejárati dátuma nem hosszabbítható meg.
A nyeremény más termékre nem cserélhető, illetve készpénzre nem váltható át, valamint más személyre át nem
ruházhatók.
Szervező a nyeremény megváltoztatásának jogát mind a nyeremény tárgyára, mind annak értékére vonatkozóan
fenntartja.
A nyereményhez tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget, valamint az ajándékutalvány postázási költségét
a Szervező viseli. A nyereménnyel, valamint annak beváltása esetén a termék átvételével,
elszállításával, tárolásával kapcsolatban minden egyéb felmerülő költség a nyertest terheli.
A nyertes kiválasztása gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva random sorsoló program
segítségével történik. A sorsolásnál jelen van a 3 tagú sorsolási bizottság, a sorsolásról, valamint annak eredményéről
jegyzőkönyv készül.
A nyertes regisztrációkor megadott nevét a Szervező a Facebook oldalán teszi közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt
időpontot követő 12 órán belül, valamint a nyertest a Szervező a regisztrációkor megadott email címre küldött
üzenetben értesíti.

Amennyiben a nyertes bármely okból nem felel meg a jelen Játékszabályban foglalt valamennyi feltételnek, vagy az
értesítés megküldésétől számított 7 naptári napon belül nem válaszol és nem küldi meg kapcsolatfelvétel céljából
telefonos elérhetőségét, akkor a nyeremény a Szervező által választott 1. pótnyerteshez, majd ha ő sem válaszol 7
naptári napon belül, akkor a 2. pótnyerteshez kerül. Mindkét pótnyertes kiesése esetén a nyeremény Szervezőnél
marad.
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, amennyiben:
 a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
 az értesítő levélre 7 naptári napon belül nem válaszol;
 bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel
jogosulatlan előnyre tett szert;
 egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni
próbálja;
 jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.
5. Nyertes értesítése
A nyertessel Szervező írásban, e-mail útján veszi fel a kapcsolatot, és egyezteti a nyeremény átadásának/átvételének
részleteit. Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot az erre megadott 7 naptári napon belül, a
nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez, valamint későbbi
viták elkerülésére a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására. Amennyiben a nyertes nem
a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó Szervező
rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére. A levélben Szervező kizárólag a nyertes
személyének azonosítása, a nyeremény eljuttatása és a nyeremény kapcsán felmerülő jogszabályi kötelezettség
teljesítése céljából kérhet adatot, egyéb célra nem.
6. Nyeremények kézbesítése
A nyertesnek a nyereményét Szervező a nyertessel egyeztetve, a nyerteshez legközelebb eső újHÁZ Centrum
kereskedésben adja át. Amennyiben ez nem megoldható, vagy Szervező úgy dönt, akkor postán vagy csomagküldő
szolgálaton keresztül juttatja el Szervező a nyereményt, a nyertessel egyeztetett magyarországi címre.
Futárszolgálattal történő eljuttatás esetén egyszeri kézbesítési kísérlet történik.
A nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a
nyeremény átvétele meghiúsul (pl. futárszolgálattal történő kézbesítés esetén valamilyen ok miatt nem átadható
a nyeremény stb.), a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli
ezzel kapcsolatban.
7. A Szervező felelőssége
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a
cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása
nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek
neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből
eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervező rendelkezésére
bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek
teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel.
A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.
Jelen Játék a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles
ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

8. Kizárás
A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a
nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel
megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét,
hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.
9. Vegyes rendelkezések
Figyelemmel arra, hogy a nyereményjáték online környezetben zajlik, Szervező kizárja felelősségét az esetleges
technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a nyereményjátékban résztvevők vagy a Szervező informatikai
rendszerében, illetve szolgáltatásában merültek fel.
A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy
meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. A játékszabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges
megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a Facebook oldalán és a www.szigeteldahazad.hu
weboldalain. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
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