Sorsoláson való részvétel feltételei
1. Játék szervezője
Szegedi Vízmű Zrt. (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 88.) a lejárt hitelességű mellékvízmérő cserét megadott határidőig
megrendelő ügyfelek számának növelése érdekében meghirdetett nyereményjáték szervezője.
2. A részvétel módja
Az akcióban a Szegedi Vízmű Zrt. azon (magánszemély) ügyfelei vehetnek részt, akik megadott időpontig megbízzák
Társaságunkat lejárt hitelességi idejű mellékvízmérőjük cseréjével, és a hitelesség lejártáról, valamint jelentkeznek a
nyereményjátékra.
3. A játékban résztvevő személyek
A játékban részt vehetnek a Szegedi Vízmű Zrt.-től víz- és szennyvízelvezetési szolgáltatást igénybevevő ügyfelek, kivéve a
Társaság vezető tisztségviselői, munkavállalói, és mindezek közeli hozzátartozói (PTK. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont).
4. A játék időtartama
Az akció 2018. március 1-től, 2018. június 30-ig tart.
5. Részvételi feltételek
Nyereményre addig jogosult a játék résztvevője, ameddig a Szegedi Vízmű Zrt. ügyfele. Nem jogosultak a nyereményre azok
az ügyfelek, akiknek a sorsolás időpontjában határidőn túli tartozása van.
6. Nyeremények
A sorsolás tervezett időpontja: 2018. július 12. A sorsolást közjegyző felügyeli.
A nyereményjáték díja:
egyszeri, nettó 500 000 Ft pénznyeremény
A nyerteseket a nyereményről írásban értesíti a Szegedi Vízmű Zrt.. A nyereményt a nyertes 2018. augusztus 1., 14:00 óráig
veheti át az értesítésben megadott helyen. A nyertesnek igazolnia kell magát személyi igazolványával.
A nyereményt közvetlenül a játékban résztvevő részére szolgáltatjuk ki, az harmadik fél részére át nem ruházható.
7. Vegyes rendelkezések
7.1 A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a játék szabályát.
7.2 A Szegedi Vízmű Zrt. által szervezett akcióval kapcsolatban peres eljárás nem kezdeményezhető.
7.4 A játékban meghirdetett nyereményen kívül a Szegedi Vízmű Zrt. az akció időtartama alatt jelen játékban más
nyereményt nem ad.
Egyéb tudnivalók
Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide
nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. A Játékszabályzatban meghatározott szerinti adatkezeléshez a Játékos
hozzájárulását írásos formában megadottnak kell tekinteni a Játékra való regisztráció alapján.
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