Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
„Ültessen fát pár kattintással!”
promóciónak
részvételi szabályzata
1. A promóció szervezője és lebonyolítója
A promóció szervezője az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál
pápa tér 20., Cg.01-10-140263, honlap címe: https://www.mvmnext.hu, a továbbiakban: MVM
Next, vagy Szervező).
A promóció lebonyolítója az MVM Services Zrt.(1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26–28.,
cégjegyzékszám:01-10-048351, honlap címe: https://www.mvmnext.hu/, a továbbiakban:
MVM Services, vagy Lebonyolító).
2. A promóció időtartama és feltételei
2.1.
A promóció 2021. október 06. és 2021. december 31. között tart.
2.2
A promóció keretében az MVM Next Energiakeresekedelmi Zrt. azon ügyfelei
(továbbiakban: „Ügyfél”) vehetnék részt a jelen promócióban, akik az alábbi
feltételeknek együttesen megfelelnek:
a. A Szervezővel megkötött,
 hatályos, egyetemes szolgáltatás keretében történő villamosenergia vásárlási
szerződéssel,
és/vagy
 hatályos földgáz egyetemes szolgáltatási szerződéssel rendelkezik
b. A 2.1. pontban írt promóciós időszakban mindvégig a 2.2.a. pontban írt valamelyik
szerződéssel rendelkező lakossági fogyasztónak minősülő természetes személy
felhasználó
c. a promóciós időszakot megelőzően MVM E-számla regisztrációval még nem rendelkezett
és a promóciós időszak alatt bármilyen formában (a Szervező online ügyfélszolgálatain
(mvmnext.hu/aram/ugyfelszolgalat vagy www.mvmnext.hu/foldgaz/ugyfelszolgalat vagy
https://onlineugyintezes.mvmnext.hu/ vagy https://www.mvmnext.hu/ee/egyetemes-szolgaltatas/ugyintezes/szamlazas-fizetes/elektronikus-szamla), az MVM Next és az MVM
Next Energiapp mobilapplikáción, személyes, telefonos vagy online ügyfélszolgálati ügyintézés során MVM E-számla regisztrációt hajt végre, és a promóció lezártultakor is hatályos szerződéssel rendelkezik.
d. elmenti a bankkártyájának adatait a https://www.mvmnext.hu/foldgaz/Ugyfelszolgalat oldalon vagy az EnergiaApp és/vagy N mobilapplikációkban
e. az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel fennálló hatályos, egyetemes szolgáltatás keretében történő villamosenergia vásárlási szerződésének, és/vagy hatályos földgáz egyetemes szolgáltatási szerződésének felmondását nem kezdeményezi a promóciós időszakban,
f. nincs 30 (harminc) napon túl fennálló villamosenergia- és/vagy földgáz-számlatartozása
az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. felé,
g. nem áll fenn az 5. pont vonatkozásában valamely kizáró ok,
h. feltétel nélkül elfogadja a jelen részvételi szabályzat feltételeit.

2
A részvételi feltételek fennállása esetén az Ügyfél a jelen részvételi szabályzatban foglalt
feltételekkel jogosulttá válik az ezen tevékenység elvégzésére megbízott harmadik fél által
lebonyolított faültetés megvalósulására.
Azaz az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. havi rendszerességgel továbbítja az ezen
tevékenység elvégzésére megbízott harmadik fél részére a promóciós időszakban a 2.2.
ontban írt feltételeknek mindenben megfelelő ügyfelek számát, aki a létszámmal megegyező
mennyiségű facsemetét ültettet el Magyarországon Bács-Kiskun és Nógrád megyékben.
A kampány ideje alatt, és azt meghaladóan is, a facsemeték telepítése folyamatos – a
környezeti tényezőktől függően – a kampányidőszak során létrejött E-számla váltások és
kártyamentések végső mennyiségének erejéig, de maximum 35 000 facsemete elültetéséig.
2.3.
Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. E-számla szolgáltatásának igénybevétele önkéntes, azt a Szervező az ügyfelei számára díjmentesen biztosítja. A 2.3. pontban írt részvételi feltételeknek való megfelelőségen túl, az MVM E-számla regisztrációnak és a jelen
promócióban való részvételnek önmagában nem feltétele semmilyen egyéb termék
megvásárlása, vagy olyan egyéb szolgáltatás igénybevétele, amely fizetéshez kötött.
A jelen promócióban való részvétel minden esetben és mindenki számára önkéntes és
ingyenes.
3. A promóció tartalma
3.1 A promócióban részt vevő, egyben a részvételi feltételeknek mindenben megfelelő Ügyfelek vonatkozásában, akik a fenti promóciós időszakban a 2.2.c. pontban részletezett bármilyen formában MVM E-számla szolgáltatásra regisztrálnak, valamint elmentik bankkártya-adataikat, és esetükben nem áll fenn valamely, a jelen részvételi szabályzat szerinti
kizáró ok (lsd. 5. pont), a promóció elemeként az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 1 (egy)
darab facsemete elültetését vállalja (maximum 35.000 (harminc-ötezer) facsemete erejéig).
A promóció automatikusan véget ér, amennyiben
-

a promóció időszaka lejár
vagy

-

a promóció időszakától függetlenül akkor, amikor a facsemeték ültetése elérte a maximumot, azaz a 35.000. (harmincötezredik) facsemete is elültetésre kerül.

A promócióval kapcsolatos valamennyi járulékos adót és egyéb közterhet a Szervező
viseli.
A fa ültetése másra nem átruházható, készpénzre nem váltható.
5. A promócióból való kizárás
A promócióban nem vehet részt, és kizárásra kerül az az Ügyfél,
a) aki a jelen részvételi szabályzat feltételeit akár teljes egészében, akár bármely rendelkezése tekintetében bármikor nem teljesíti
b) aki a 6. pont szerinti adatainak a jelen promócióval összefüggő bármilyen jellegű kezelése, továbbítása, felhasználása ellen bármikor és bármilyen formában tiltakozik.
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6. Adatkezelés és adatvédelem
A promócióban résztvevő személy a 2.2.a. pontban részletezett bármilyen formában történő
MVM E-számla regisztráció során a regisztrációval és a jelen részvételi szabályzat elfogadásával hozzájárul személyes adatainak a jelen promóció szervezése, lebonyolítása céljából, a
Szervező által a jelen részvételi szabályzatban, illetve az alábbiak szerinti Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez (a 4. pont szerinti esetekben nevének és fényképének nyilvánosságra hozatalához is, figyelemmel a Ptk. 2:48. § (1) bekezdésben foglaltakra).
A promócióban résztvevő személy tudomásul veszi, hogy a Szervező a Lebonyolítót a promóció szervezése, lebonyolítása céljából, mint adatfeldolgozót veszi igénybe, így a promócióban
részt vevő személynek a promóció szervezése, lebonyolítása céljából szükséges személyes
adatai a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó részére továbbításra kerülnek, azokat a Lebonyolító,
mint a Szervező adatfeldolgozója kezeli.
Egyebekben
a
promócióval
összefüggő
adatkezelésekre
a
https://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/adatvedelmi-tajekoztatok/adatvedelmi-tajekoztatasok alatt elérhető általános Adatkezelési tájékoztatók az irányadók.
A Szervező és a Lebonyolító a nyereményjáték során tudomásukra jutott adatokat bizalmasan
kezelik.
Amennyiben az MVM E-számlára regisztráló felhasználó nem fogadja el a jelen részvételi szabályzatot, nem adja hozzájárulását személyes adatainak a jelen promóció lebonyolítása céljából, a jelen részvételi szabályzatban, illetve a fentiek szerinti Adatkezelési
Tájékoztatóban foglaltak szerinti, a Szervező általi kezeléséhez, felhasználásához, az
érintett felhasználó a promócióban nem vesz részt.
7. Egyéb kikötések
A promóció szervezése, lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen részvételi szabályzat szerint történik.
Amennyiben a részvételi szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a részvételi szabályzatot indokolás nélkül egyoldalúan megváltoztassa.
A Szervező a részvételi szabályzat módosítását a www.mvmnext.hu/aram weblap termékek
szolgáltatások – online megoldások menüpontjában vagy a www.mvmnext.hu/foldgaz/emaileszamla oldalon, valamint a https://www.mvmnext.hu/ee/egyetemes-szolgaltatas/ugyintezes/szamlazas-fizetes/elektronikus-szamla oldalon teszi közzé
A promócióban való részvétel önkéntes és ingyenes.
A promócióban résztvevő Ügyfél minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan, feltétel
nélkül elfogadja a jelen részvételi szabályzat feltételeit, továbbá lemond a Szervezővel és a
Lebonyolítóval szembeni bármely jogorvoslati út igénybevételének lehetőségéről.
Szervezőt és a Lebonyolítót a 3.1. pont szerinti promócióért, azok minőségéért, hibáiért, a
teljesítésért, stb. semminemű felelősség nem terheli, Szervező és Lebonyolító 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.
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A promócióban való részvétellel az abban résztvevő Ügyfél kijelenti, hogy elolvasta,
megértette és feltétel nélkül elfogadja a jelen részvételi szabályzat feltételeit.

