AZ NKM Energia Zrt.
„NKM E-számla – Együtt a család.”
nyereményjátékának
részvételi- és játékszabályzata
1. A játék szervezője és lebonyolítója
A nyereményjáték szervezője az NKM Energia Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.,
cg.: 01-10-140263, honlap címe: https://www.nkmenergia.hu, a továbbiakban: NKM Energia,
vagy Szervező), az NKM Nemzeti Közművek Zrt. 100%-os részesedésű leányvállalata.
A nyereményjáték lebonyolítója az NKM Energia Zrt. 100%-os tulajdonosa, a NKM Nemzeti
Közművek Zrt. (1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26–28., cégjegyzékszám:01-10-048351,
honlap címe: www.nemzetikozmuvek.hu, a továbbiakban: NKM vagy Lebonyolító).
2. A nyereményjáték időtartama, részvételi feltételek
A nyereményjáték 2020. október 15. és 2020. december 15. között tart (akciós vagy promóciós időszak).
A nyereményjátékban az 1. pontban meghatározott Szervezővel kötött hatályos Egyetemes
szolgáltatás keretében történő villamosenergia vásárlási szerződéssel, és/vagy érvényesen
létrejött és hatályos földgáz egyetemes szolgáltatási szerződéssel rendelkező azon
felhasználó (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki



az akciós időszakot megelőzően NKM E-számla regisztrációval még nem rendelkezett és az akciós időszak alatt bármilyen formában (a Szervező online ügyfélszolgálatain (www.nkmenergia.hu/aram/ugyfelszolgalat vagy https://www.nkmenergia.hu/foldgaz/ugyfelszolgalat) mobilapplikáción, személyes, telefonos vagy online ügyfélszolgálati ügyintézés során NKM E-számla regisztrációt hajt végre, és



a Szervezővel megkötött, hatályos Egyetemes szolgáltatás keretében történő villamosenergia vásárlási szerződéssel, és/vagy érvényesen létrejött és hatályos földgáz egyetemes szolgáltatási szerződéssel rendelkezik a promóciós időszak alatt és a sorsolások időpontjában, és



érvényes NKM Energia Zrt. szolgáltatáskörében igényelt NKM E-számla regisztrációval rendelkezik a sorsolások időpontjában, és



az NKM Energia Zrt.-vel fennálló hatályos Egyetemes szolgáltatás keretében történő
villamosenergia vásárlási szerződésének, és/vagy érvényesen létrejött és hatályos
földgáz egyetemes szolgáltatási szerződésének felmondását a sorsolás időpontjáig
nem kezdeményezi, és



nincs 30 napon túl fennálló áram és/vagy földgáz-számlatartozása az NKM Energia
Zrt. felé, és



nem áll fenn az 5. pont vonatkozásában valamely kizáró ok, és



feltétel nélkül elfogadja a jelen részvételi- és játékszabályzat feltételeit. Ezzel hozzájárul a garantált nyeremény, azaz az HBO GO egy hónapos tárhelyhozzáférést biztosító
aktiváló kód, valamint az aktiválás részleteit tartalmazó tájékoztató levél kiküldéséhez
a kapcsolattartásra megadott e-mail címére.

2
A fentiek szerint a Játékos a jelen játékszabályzatban
foglalt
feltételekkel
jogosulttá válik a nyeremények sorsolásán való részvételre, és a nyereményekre a 3. pont
szerint.
Az NKM Energia Zrt. e-számla szolgáltatásának igénybevétele önkéntes, azt a Szervező
az ügyfelei számára díjmentesen biztosítja. A regisztráció és jelen játékban való részvétel önmagában nem feltételezi semmilyen termék megvásárlását, vagy olyan szolgáltatás igénybevételét, amely fizetéshez kötött.
A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Lebonyolító Marketing és Ügyfél-kommunikációs
Igazgatóságának munkavállalói, és ezen személyek hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontja).
3. A nyereményjáték nyereményei
3.1 Mindazon, a nyereményjátékban részt vevő ügyfelek (Játékosok) között, akik a fenti promóciós időszakban a 2. pontban részletezett bármilyen formában NKM E-számla szolgáltatásra regisztrálnak és esetükben nem áll fenn valamely, a jelen Játékszabályzat
szerinti kizáró ok (lsd. 5. pont), a nyereményjáték fődíjaként 1 000 000 Ft értékű Praktiker
vásárlási utalványt sorsolunk ki.
3.2 Továbbá az NKM Energia Zrt.-vel kötött hatályos Egyetemes szolgáltatás keretében történő villamosenergia vásárlási szerződéssel és/vagy érvényesen létrejött és hatályos földgáz
egyetemes szolgáltatási szerződésel rendelkező azon ügyfeleinknek, akik 2020. október 15. –
2020. december 15. között papíralapú számlájuk helyett NKM E-számlát igényelnek, automatikusan ajándékba adunk 1 havi hozzáférést az HBO GO online videótárhoz. A szolgáltatás
aktiválásához szükséges tudnivalókat a Játékos által, a kapcsolattartáshoz megadott e-mail
elérhetőségre küldjük ki, legkésőbb az igénylést követő 30 napon belül.


A hozzáférés több fogyasztási helyen történő regisztráció, és ezáltal több aktiváló link
kiküldésekor is csak egyszeri alaklommal vehető igénybe, a fel nem használt érvényesítő kód(ok) továbbajándékozhatók.

A nyereményekkel kapcsolatos valamennyi járulékos adót és egyéb közterheket az NKM
Energia Zrt. viseli.
A nyeremények átadása
A nyereménysorsolás után a Szervező e-mailben felveszi a nyertes fogyasztóval a kapcsolatot.
A nyertes a nyereményével kapcsolatos tájékoztatást az általa megadott e-mail címen kapja
meg, a sorsolástól számított 10 munkanapon belül.
A nyertes a nyereményt a regisztráció során megadott e-mailben vagy személyesen kapja
meg, a sorsolást követő 30 napon belül.
A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményt nyilvános program keretében adja át a
nyertesnek, melynek során kép és videó anyagot is készíthet.
4. A nyertes kisorsolása, a nyertes értesítése
A játék nyertesét közjegyző jelenlétében sorsoljuk ki, várhatóan az alábbi időpontban:
2021. január 7.
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A sorsolások helyszíne: az NKM Nemzeti
Közművek Marketing és Ügyfélkommunikációs Igazgatóságának irodahelyisége (1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 2628.)
A nyertest e-mail formájában értesítjük a regisztráció során megadott e-mail címen, legkésőbb
a sorsolást követő 10 munkanapon belül. A nyertes nevét és lakóhelyének városnevét közzétesszük a www.nkmaram.hu/pages/termektar vagy a https://www.nkmenergia.hu/foldgaz/email-eszamla oldalon.
A Szervező a sorsolások alkalmával 5 (öt) tartalék nyertest sorsol ki. A tartalék nyertesek sorsolásának módja, helye és ideje megegyezik a nyertes 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 és a nyereménysorsolásból kizárásra kerül.
5. A nyereményjátékból való kizárás
A nyereményjátékban nem vehet részt, és kizárásra kerül az a személy, aki a jelen részvételiés játékszabályzat feltételeit akár teljes egészében, akár bármely rendelkezése tekintetében
nem fogadja el.
A nyereményjátékban nem vehet részt az a személy, aki a 6. pont szerinti adatai jelen nyereményjátékkal összefüggő bármilyen jellegű kezelése, továbbítása, felhasználása ellen bármilyen formában tiltakozik.
A nyereményjátékban nem vehet részt, és kizárásra kerül az a személy, aki a sorsolás időpontjában nem rendelkezik az NKM Energia Zrt-vel hatályos villamosenergia Egyetemes szolgáltatás keretében történő villamosenergia vásárlási szerződéssel és/vagy érvényesen létrejött és hatályos földgáz egyetemes szolgáltatási szerződéssel.
Az a Játékos, akinek a sorsolás időpontjában 30 napon túli fennálló áramszámlatartozása
és/vagy földgázszámla-tartozás van az NKM Energia Zrt. felé, kizárásra kerül a játékból.

6. Adatkezelés és adatvédelem
A nyereményjátékban résztvevő személy a 2. pontban részletezett bármilyen formában történő
E-számla regisztráció során a regisztrációval és a jelen Játékszabályzat elfogadásával hozzájárul személyes adatainak a jelen nyereményjáték lebonyolítása céljából, a jelen részvételi- és
játékszabályzat szerinti körben történő Szervező általi kezeléséhez, és a Lebonyolító részére
történő továbbításához (a 4. pont szerinti esetekben nevének és fényképének nyilvánosságra
hozatalához is, figyelemmel a Ptk. 2:48. § (1) bekezdésben foglaltakra).
Egyebekben a nyereményjátékkal összefüggő adatkezelésre a https://www.nemzetikozmuvek.hu/Adatvedelem/adatvedelmi-tajekoztatok/adatvedelmi-tajekoztatasok alatt található
Adatkezelési tájékoztató a mérvadó.
A Szervező és a Lebonyolító a nyereményjáték során tudomásukra jutott adatokat bizalmasan
kezelik.
Amennyiben az E-gázszámlára regisztráló felhasználó nem fogadja el a jelen részvételi és
játékszabályzatot, nem adja hozzájárulását személyes adatainak a jelen nyereményjáték lebonyolítása céljából, a jelen részvételi- és játékszabályzat szerinti körben történő Szervező
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általi kezeléséhez, felhasználásához és a Lebonyolító részére történő továbbításához, a
nyereményjátékban nem vesz részt.

7. Egyéb kikötések
A nyereményjáték szervezése, lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen részvételiés játékszabályzat szerint történik.
Amennyiben a részvételi- és játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos
jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a részvételi- és játékszabályzatot indoklás nélkül
megváltoztassa.
A Szervező a részvételi- és játékszabályzat módosítását a www.nkmaram.hu weblap termékek
szolgáltatások – online megoldások menüpontjában vagy a www.nkmenergia.hu/foldgaz/email-eszamla oldalon teszi közzé
A nyereményjátékban való részvétel önkéntes.
Ha a résztvevő a jelen részvételi- és játékszabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem vehet részt,
illetve abból kizárásra kerül.
A nyereményjátékban résztvevő személy minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan, feltétel nélkül elfogadja a jelen részvételi- és játékszabályzat feltételeit, továbbá lemond
a nyereményjáték lebonyolításával, a nyereményekkel és a nyertesekkel kapcsolatban a Szervezővel szembeni bármely jogorvoslati út igénybevételének lehetőségéről.
Szervezőt a vásárlási utalványokon vásárolt termékekért, azok minőségéért, hibáiért, a teljesítésért, stb. semminemű felelősség nem terheli, 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 személy kijelenti, hogy elolvasta, megértette és feltétel nélkül elfogadja a jelen részvételi- és játékszabályzat feltételeit.

