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„iNELS Okos otthon-rendszer nyereményjáték a 
2018-as Construmán” - Hivatalos Akció- és 
Részvételi Szabályzat 
 

1. Az Akció szervezője: 
Az ”iNELS Okos otthon-rendszer nyereményjáték a 2018-as Construmán” fogyasztói 
promóció (továbbiakban: „Akció”) szervezője az ELKO EP Hungary Kft. (Székhelye: 
1143 Budapest, Hungária Krt. 69.) (továbbiakban: „Szervező”). 
 

2. Az Akció időtartama: 
Az Akció az idei Construma kiállítás alatt, vagyis 2018. április 11, szerda, 09:00-tól 
2018. április 15, vasárnap, 17:30-ig tart. 
 

3. Résztvevők köre: 
Az Akcióban az ELKO EP Hungary Kft. dolgozóin kívül bárki részt vehet, aki a 
Construma kiállításon - 2018. április 11. 09:00 és 2018. április 15. 17:30 között - 
személyesen felkeresi az iNELS standját („A” pavilon „106A3” jelzésű stand) és ott 
beregisztrál az ELKO EP Hungary Kft. kollégáinak segítségével.   
 

4. Az Akció tárgya, nyeremény:  
Társaságunk a játékban résztvevők között egy darab, a nyertes egyedi igényei és 
kérései alapján, vezeték nélküli iNELS RF Control eszközökből összeállított 
épületfelügyeleti rendszert sorsol ki 500.000 Ft értékben. (A nyeremény összege két 
részből áll: a rendszer kiépítéséhez szükséges eszközök, az ELKO EP Hungary Kft. 
mindenkori hatályos árlistájában feltüntetett, bruttó kiskereskedelmi árakon, 
maximum 450.000 Ft értékben kerülhetnek be. A fennmaradó bruttó 50.000 Ft, a 
rendszer telepítési- és programozási díjaként kerül elszámolásra.)   

 
5. Az Akció rövid leírása:  

A nyereményjáték keretében az ELKO EP Hungary Kft. kisorsol egy - saját maga által 

fejlesztett és gyártott - iNELS intelligens otthon rendszert. A vezeték nélküli iNELS RF 

Control rendszert az ELKO EP Hungary Kft. dolgozóin kívül bárki megnyerheti, aki a 

2018-as Construma kiállításon - 2018. április 11. 09:00 és 2018. április 15. 17:30 

között - személyesen felkeresi az iNELS standját a HUNGEXPO „A” pavilonjának 

„106A3” jelzésű területén és ott regisztrál az ELKO EP Hungary Kft. kollégáinak 

segítségével.  

6. Sorsolás: 

A nyertest a Construma kiállítás után, 2018. április 17.-én, kedden sorsoljuk ki, az 

ELKO EP Hungary Kft. irodájában (1143. Budapest, Hungária Krt. 69). Az Akció 

nyertesét az általa megadott elérhetőségek egyikén értesítjük. A rendszer 
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telepítésének részleteit pedig ezt követően egyeztetjük vele. A nyertes személyét a 

sorsolást követően az ELKO EP Hungary Kft. hivatalos Facebook oldalán is 

nyilvánosságra hozzuk.  

A Szervező felelőssége kizárólag az akcióban résztvevő, az ELKO EP által gyártott iNELS RF 
Control eszközök, jelen szabályzatban meghatározott vásárlási értékére terjed ki. Nyomdai 
vagy minőségi hiba esetén a Szervező felelőssége nem haladhatja meg az érintett termékek 
értékét.  
 
A részleteket keresse a www.elkoep.hu weboldalon. Szervező fenntartja a jogot az Akció 
törlésére vagy felfüggesztésére, a kedvezmény részben vagy egészben történő 
megtagadására, ha az Akció kapcsán visszaélés vagy a szabályok megszegésének gyanúja 
merül fel.  
Az Akcióban résztvevők részvételükkel minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan 
tudomásul veszik és elfogadják a jelen hivatalos Akció- és Részvételi Szabályzatban foglalt 
valamennyi feltételt. Az Akció- és Részvételi Szabályzat módosításának jogát a Szervező 
fenntartja.  
 

ELKO EP Hungary Kft., Budapest, 2018.03.27. 
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