Otthon SOS Asszisztencia-biztosítás
nyereményjáték részvételi és játékszabályzata

1. A játék szervezője és lebonyolítója
A nyereményjáték szervezője a Europ Assistance Magyarország Kft. (1132 Budapest, Váci út 36-38., cégjegyzékszám: 0109-565790, honlap címe: https://www.europ-assistance.hu), a továbbiakban: Szervező.
A nyereményjáték lebonyolítója az MVM Otthon Plusz Zrt. (1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28., cégjegyzékszám:
01-10-048193, honlap címe: https://www.mvmotthonplusz.hu) és az MVM Services Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál
pápa tér 20., cégjegyzékszám: 01-10-048351, a honlap címe: www.mvmnext.hu), a továbbiakban: Lebonyolítók.
2. A nyereményjáték időtartama, részvételi feltételek
A nyereményjáték 2022. október 20. és december 15. között tart.
A nyereményjátékban az a természetes személy (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki megfelel az alábbi
feltételeknek:
• az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. azon ügyfelei, akik hatályos földgáz egyetemes szolgáltatási szerződéssel
rendelkeznek;
• az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel fennálló hatályos, egyetemes szolgáltatás keretében történő
hatályos földgáz egyetemes szolgáltatási szerződésének felmondását nem kezdeményezi a nyereményjáték
időtartamában;
• nincs 30 (harminc) napon túl fennálló földgáz-számlatartozása az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. felé;
• az mvmbiztositas.hu weboldalon a megrendelő űrlap kitöltésével Otthon SOS Asszisztenciabiztosítást köt (A
nyereményjátékban részt vevő Otthon SOS asszisztencia termékek: Otthon SOS Komfort ÖNÁLLÓAN - 790
Ft/hó, Otthon SOS Komfort Plusz ÖNÁLLÓAN - 1990 Ft/hó, Otthon SOS Gázszerviz CSOMAGBAN - 1990 Ft/hó,
Otthon SOS Gázőrzők CSOMAGBAN - 2380 Ft/hó, Otthon SOS Gázőrzők Plusz CSOMAGBAN - 3580 Ft/hó, Otthon
SOS Komfort Plusz CSOMAGBAN - 1580 Ft/hó, Otthon SOS Komfort Plusz (meglévő Otthon SOS mellé
KIEGÉSZÍTŐKÉNT) - 790 Ft/hó, Otthon SOS Gázőrzők (meglévő Otthon SOS mellé KIEGÉSZÍTŐKÉNT) - 1590 Ft/hó,
Otthon SOS Gázszerviz (meglévő Otthon SOS mellé KIEGÉSZÍTŐKÉNT) - 1200 Ft/hó, Otthon SOS Gázőrzők Plusz
(meglévő Otthon SOS mellé KIEGÉSZÍTŐKÉNT) - 2790 Ft/hó, Otthon SOS Komfort + Otthon SOS Úton SOS Belföld
együtt, CSOMAGBAN - 1380 Ft/hó, Otthon SOS Komfort + Otthon SOS Úton SOS Európa együtt, CSOMAGBAN 1680 Ft/hó, Otthon SOS Komfort + Otthon SOS Úton SOS Belföld javítási asszisztenciával együtt, CSOMAGBAN 2630 Ft/hó, Otthon SOS Komfort + Otthon SOS Úton SOS Európa javítási asszisztenciával együtt, CSOMAGBAN 2930 Ft/hó, Otthon SOS Komfort + MVM Otthon Digitális Védelem Alap együtt, CSOMAGBAN - 1240 Ft/hó,
Otthon SOS Komfort + MVM Otthon Digitális Védelem Plusz együtt, CSOMAGBAN - 1390 Ft/hó, Otthon SOS
Komfort + MVM Otthon Digitális Védelem Prémium együtt, CSOMAGBAN - 1550 Ft/hó, Otthon SOS Komfort +
Garancia Alap CSOMAGBAN - 1380 Ft/hó, Otthon SOS Komfort + Garancia Extra CSOMAGBAN - 1780 Ft/hó).
• a kiválasztott Otthon SOS Asszisztencia biztosítási termék a megadott megrendelési adatok alapján sikeresen
beállításra került, és a csatlakozást igazoló e-mail kiküldésre került az online megrendeléskor a megrendelő
űrlapban megadott e-mail címre; sikertelen kézbesítés esetén az ügyfélnyilvántartó rendszerben rögzített
Szerződő e-mail címére vagy postai címére
• a kiválasztott Otthon SOS Asszisztencia biztosítási termék (vagy csomag esetén az azt tartalmazó csomag) első
havidíját az MVM-földgázszámlájával együtt a sorsolás időpontjáig befizette a számla befizetési határidejének
megfelelően;
• nem áll fenn az 5. pont vonatkozásában valamely kizáró ok, és
• elfogadja a nyereményjáték részvételi és játékszabályzat (a továbbiakban: Játékszabályzat) feltételeit.
A fentiek szerint a Játékos a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételekkel jogosulttá válik a nyeremények sorsolásán való
részvételre és a nyereményekre a 3. pont szerint.
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3. A nyereményjáték nyereménye
Mindazon, a nyereményjátékban részt vevő Játékosok között, akik a 2. pontban megjelölt időszakban és feltételekkel a
játékra jelentkeznek – és esetükben nem áll fenn valamely, a jelen Játékszabályzat szerinti kizáró ok (ld. 5. pont) –, a
következő nyereményeket sorsoljuk ki:
• 4 db 100.000 Ft-os onlinemarkaboltok.hu elektronikus kis-és nagygépek vásárlására jogosító vásárlási utalványt,
amik az https://www.onlinemarkaboltok.hu/ webáruházban válthatók be.
A nyereményekkel kapcsolatos valamennyi járulékos adót és az egyéb közterheket a Szervező viseli.
4. A nyertesek kisorsolása, a nyertesek értesítése
A játék nyertesei közjegyző jelenlétében, kézi sorsolással kerülnek kisorsolásra.
A nyereménysorsolás a nyereményjáték időszakának utolsó napját követő 70 napon belül történik.
A sorsolás helyszíne: az MVM Otthon Plusz Zrt. székhelye (1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26–28.).
Tartalék nyertesek sorsolása
A Lebonyolítók a sorsolások alkalmával 15 tartalék nyertest sorsolnak ki. A tartalék nyertesek sorsolásának módja, helye
és ideje megegyezik a nyertesek sorsolásával. A tartalék nyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a
nyereményre abban az esetben, ha a sorrendben az adott tartalék nyertes előtt levő bármely nyertes/tartalék nyertes
bármely – jelen Játékszabályzatban megjelölt – feltételnek nem felel meg, vagy utólagosan nem kíván részt venni a
nyereményjátékban, a nyereménysorsolásból kizárásra kerül.
A nyeremény átadása
A nyertes a nyereményről legkésőbb a sorsolást követő 10 munkanapon belül értesítést kap. A nyeremény átadására az
értesítéstől számított 30 munkanapon belül kerül sor.
A Lebonyolítók fenntartják a jogot arra, hogy a nyeremények átadásáról a vállalati kommunikációs csatornákon
beszámoljanak.
5. A nyereményjátékból való kizárás
• A nyereményjátékban nem vehet részt, és kizárásra kerül az a Játékos, aki a jelen részvételi és játékszabályzat
feltételeit akár teljes egészében, akár bármely rendelkezése tekintetében nem fogadja el.
• A nyereményjátékban nem vehet részt az a Játékos, aki a 6. pont szerint nyilvános adatainak jelen
nyereményjátékkal összefüggő bármilyen jellegű kezelése, továbbítása, felhasználása ellen bármilyen formában
tiltakozik.
• A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező munkatársai és a Lebonyolítók munkavállalói, valamint
ezen személyek hozzátartozói (Ptk. 8:1. § [1] bekezdésének 2. pontja).
6. Adatkezelés és adatvédelem
A nyereményjátékban részt vevő Játékos a 2. pontban részletezett megrendeléssel és a jelen Játékszabályzat
elfogadásával hozzájárul nyilvános adatainak a jelen nyereményjáték lebonyolítása céljából, a jelen részvételi és
játékszabályzat szerinti körben történő, a Szervező és a Lebonyolítók általi kezeléséhez (a 4. pont szerinti esetekben,
figyelemmel a Ptk. 2:48. § [1] bekezdésben foglaltakra). Egyebekben a nyereményjátékkal összefüggő adatkezelésre a
jelen Játékszabályzat 1. sz. mellékletében található Nyereményjáték Adatkezelési tájékoztató és a
https://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/adatvedelmi-tajekoztatok/adatvedelmi-tajekoztatasok
linken
található
Nyereményjátékokhoz, promóciókhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatók vonatkoznak.
A Szervező és a Lebonyolítók a nyereményjáték során tudomásukra jutott adatokat bizalmasan kezelik. Amennyiben a
regisztráló Játékos nem fogadja el a jelen Játékszabályzatot, nem adja hozzájárulását nyilvános adatainak a jelen
nyereményjáték lebonyolítása céljából a jelen Játékszabályzat szerinti körben történő, Szervező általi kezeléséhez,
felhasználásához és a Lebonyolítók részére történő továbbításához, a nyereményjátékban nem vesz részt.
7. Egyéb kikötések
A nyereményjáték szervezése, 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 megfelelően alkalmazni. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Játékszabályzatot indoklás nélkül
megváltoztassa. A Szervező a Játékszabályzat módosítását az mvmbiztositas.hu oldalon teszi közzé.
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A nyereményjátékban való részvétel önkéntes.
Ha a résztvevő a jelen Játékszabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal
kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül. A nyereményjátékban részt vevő
személy minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan, feltétel nélkül elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit,
továbbá lemond a nyereményjáték lebonyolításával, a nyereményekkel és a nyertesekkel kapcsolatban a Szervezővel
szembeni bármely jogorvoslati út igénybevételének lehetőségéről.
A Szervezőt a nyereménnyel kapcsolatban semminemű felelősség nem terheli, a Szervező ezzel kapcsolatban
mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező kifejezetten kiköti, hogy a Ptk. 6:121. § (1) bekezdésének a.) pontjában
foglaltakra is figyelemmel a jelen nyereményjátékból eredő követelések bírósági úton nem érvényesíthetők. A
nyereményjátékban való részvétellel a résztvevő kijelenti, hogy elolvasta, megértette és feltétel nélkül elfogadja a jelen
Játékszabályzat feltételeit.
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