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GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK 
 

Ki pályázhat? 

A Tetőtéri Álom Játékba nevezhetsz, ha  
- devizabelföldi, magyar állampolgár vagy és Magyarországon állandó lakcímmel 

rendelkezel, 
- felnőttkorú, természetes személy vagy és  

- a Facebook szabályzatai szerint érvényes és valós Facebook profillal rendelkezel 
(vagy veled együttélő családtagod rendelkezik valós és érvényes Facebook 

profillal). 

Játékból automatikusan kizárt személyek körét pl. a Részvételi- és Játékszabályzat 7. 

pontja részletezi.  
 

Milyen ingatlannal lehet pályázni? 

A pályázati adatlapon megadott ingatlan a 100%-ban saját, vagy veled együttélő 
családtagoddal közös tulajdon kell, hogy legyen és tetőtérrel kell, hogy rendelkezzen.  

 
Akkor is pályázhatok, ha nem vagyok családos?  

Igen. A Játékban családi állapottól függetlenül részt lehet venni. Ebben az esetben a 
pályázati adatlap családtagokra vonatkozó részeit hagyd üresen. 

 
Meddig lehet jelentkezni? 

A Pályázatok beérkezésének határideje 2017. június 16. 24:00.  

Hogyan lehet pályázni? 
Első lépésben lájkolnod kell a VELUX Magyarország Kft. Facebook oldalát 

(https://www.facebook.com/VELUXMagyarorszag), majd pedig a nyereményjáték 
hivatalos oldalán (www.velux.hu/tetoteri-alom) le kell adni egy érvényes pályázatot. A 

pályázati adatlap minden kötelezőnek jelölt részét ki kell tölteni, illetve az eredményes 
pályázathoz csatolni kell fotókat és egy pályázatot kísérő levelet. 

 

Mi a Tetőtéri álom játék menete? 
A Játék egy pályázati és egy szavazatgyűjtési részből áll. 

A 2017. május 15. és 2017. június 16. közötti pályázati időszakban lehet lájkolni a 
VELUX Magyarország Kft. Facebook oldalát 

(https://www.facebook.com/VELUXMagyarorszag), illetve a nyereményjáték hivatalos 
oldalán (www.velux.hu/tetoteri-alom) leadni az érvényes pályázati anyagokat.  

Az érvényes pályázatok közül a zsűri kiválaszt maximum 25 döntős pályázatot 
2017.június 19-22. között. 

A Játék szavazatgyűjtési részében a kiválasztott döntős pályázatok feltöltésre kerülnek a 

VELUX Magyarország Kft. Facebook oldalára, ahol szavazni lehet a kiválasztott 
pályázatokra. A szavazásra 2017. június 24. és 2017. július 31. között van lehetőség. 

A szavazás időtartama alatt a döntős pályázók szavazásra buzdíthatják ismerőseiket, 
barátaikat, hiszen a legtöbb szavazatot elérő három döntős nyer. Viszont nem vehetnek 

igénybe semmilyen fizetett Facebookon belüli vagy Facebookon kívüli hirdetést vagy 
egyéb, a szavazást befolyásoló eszközt, online megoldást. 

 
Hogyan lehet eljuttatni a szükséges dokumentumokat? 

A nyereményjáték hivatalos oldalán (www.velux.hu/tetoteri-alom). 
 

Milyen levelet kell csatolni a pályázathoz?  
Írd meg a zsűrinek, hogy mi a terved a nyereménnyel. Meséld el, hogy mekkora változást 

hoznának Te és családod életében az új 3-rétegű üvegezéssel rendelkező VELUX tetőtéri 
ablakok. Bemutathatod magad és a családod, illetve lakóhelyed. Győzd meg őket arról, 

hogy Te leszel a leglelkesebb döntős. A levél terjedelme maximum egy A/4-es oldal 
legyen. 
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Mikor és hogyan lehet a nyereményhez hozzájutni? 
A nyeremény átvételének időpontját a VELUX termékek szállítási határideje határozza 

meg (lásd VELUX termék- és árkatalógus), mely a nyertessel való közös megegyezés 

szerint, a beépítési időpont alapján későbbi dátum is lehet. 
 

Kell a nyeremény után adózni? 
A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget A VELUX Magyarország 

Kft. viseli.  
 

Meddig kell megvalósítani a nyeremény VELUX tetőtéri ablakok beépítését? 
A pályázatban célszerű egy közeljövőben tervezett és megvalósítható beépítéssel 

nevezni, hiszen a nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható, és 
például egy még el nem kezdett építkezés esetén a megfelelő típusú VELUX tetőtéri ablak 

és burkolókeret sem biztosan meghatározható. A Részvételi- és Játékszabályzat ettől 

függetlenül nem határoz meg beépítésre vonatkozó határidőt. 
 

Hogyan történik a döntős pályázatok kiválasztása? 
A zsűri a pályázati dokumentációban elvárt információk, valamint a megvalósíthatóság, 

az üzleti kockázat és marketing-kommunikációs szempontok mérlegelése alapján dönti 
el, hogy mely Játékos vehet részt a szavazatgyűjtésben.  

 
Hogyan és mikor értesülök arról, hogy melyek a döntős pályázatok? 

A döntős pályázatok benyújtóit a VELUX Magyarország Kft. írásban 2017. június 23-ig 

értesíti. 
 

Mikor tudhatom meg, hogy ki nyert? 
A Szervező az ajándék nyertesének nevét a cég weboldalán (www.velux.hu) valamint 

Facebook oldalán (https://www.facebook.com/VELUXMagyarorszag) teszi közzé. A 
nyerteseket a pályázat leadásakor megadott e-mail címen értesítjük.  

 
Mi alapján dönti el a VELUX Magyarország Kft., hogy ki nyer? 

A Tetőtéri Álom játékban a három Facebook oldalon legtöbb szavazatot összegyűjtő 

pályázó nyer. 
 

Milyen kötelezettségei lesznek a nyertesnek a nyeremény fejében? 
A szavazáshoz a döntős pályázatok a VELUX Magyarország Kft Facebook oldalára 

feltöltésre kerülnek. A nyertesnek hozzá kell járulnia, hogy a nyeremények átadását, 
valamint felhasználását (a beépített VELUX tetőtéri ablakokat) a VELUX Magyarország 

Kft. dokumentálja, az ingatlanról és ingatlanban fotókat, filmeket, interjúkat készítsen, a 
weboldalán, Facebook oldalán, reklámkampányaiban és sajtókommunikációjában 

felhasználja azokat marketing célokra. 

 
Hogyan lehet szavazatokat gyűjteni a Facebook-on? 

A Facebook oldalra feltöltött döntős pályázatok megosztásával illetve a szavazás 
időtartama alatt az ismerősök, barátok szavazásra és megosztásra buzdításával, hiszen a 

legtöbb szavazatot elérő három döntős nyer. Viszont nem vehetsz igénybe semmilyen 
fizetett Facebookon belüli vagy Facebookon kívüli hirdetést vagy egyéb, a szavazást 

befolyásoló eszközt, online megoldást. 
 

Akkor is pályázathatok, ha nincs Facebook profilom? 

A Facebook szabályzatai szerint érvényes és valós Facebook profillal kell rendelkezned 
vagy egy veled együttélő családtagodnak. 

https://www.facebook.com/VELUXMagyarorszag

