A BMW i3 Solar Edition Promóció Szabályzata
A BMW Vertriebs GmbH Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban BMW), mint a BMW gépjárművek
magyarországi importőre és a hivatalos magyarországi BMW márkakereskedések (a továbbiakban
Márkakereskedők) az alábbiakban részletezett Promóciót szerveznek.
1. A Promóció leírása
A BMW a Promóció ideje alatt Márkakereskedésben vásárolt új BMW i3 Solar Edition limitált
kiadású modell mellé kulcsrakész napelem rendszert biztosít üzletpolitikai kedvezményként a
vásárlónak.
1.1. A BMW i3 Solar Edition modell
 minimális tartalma:
o BMW i3 120 Ah, alapáras színben (Capparis fehér)
o Advanced Edition csomag
o Service Inclusive 5 év/60 000 km
 a BMW i3 Solar Edition modell bruttó ára: 15 100 000 Ft.
1.2. A kulcsrakész napelem-rendszer:
 szállítója a Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a
továbbiakban ELMŰ)
 a kulcsrakész napelem-rendszer értéke az ELMŰ árlistája alapján bruttó 1 260 000 Ft.
 a kulcsrakész napelem-rendszerért a Promóció résztvevői által fizetendő összeg: 0 Ft,
mert a BMW üzletpolitikai kedvezményként biztosítja. Az elosztói engedélyes szolgáltató
felé további költségek (pl. mérőóra cseréje) felmerülhetnek, azokat a vásárlónak kell
viselnie.
A kulcsrakész napelem-rendszer részleteit l. jelen Szabályzat 5. pontjában
1.3. Az 1.1. pontban részletezett felszereltségen felül a BMW i3 Solar Edition modellhez elérhető
bármely opcionális felszereltséget választhat a Promócióban résztvevő Vásárló a mindenkori
aktuális árlista szerinti felárért.
1.4. A promóció keretében jelen szerződés 3. számú mellékletében meghatározott kulcsrakész
napelem-rendszertől eltérő, kisebb értékű napelem-rendszert választhat a vásárló, ilyenkor
visszatérítésre nem jogosult. Amennyiben a vásárló nagyobb értékű rendszert választana,
akkor a promóció keretében a vásárló jogosult a 3. számú mellékletben meghatározott
rendszerre valamint az ELMŰ külön a vásárlóval kötött bővítési szerződésben vállalja a 3.
számú mellékletben meghatározott rendszer bővítését a csomagban foglalt inverter műszaki
adatlapja szerinti (DC oldali) maximális teljesítmény mértékéig.
A fenti bővítés figyelembe vételével meghatározott rendszernél nagyobb rendszer nem része
a promóciónak.
1.5. A napelem-rendszer alapértelmezésként a BMW i3 Solar Edition Vásárlójának tulajdonában
lévő ingatlanra telepítendő. Ugyanakkor, amennyiben a Vásárló magánszemély, a
promócióban való részvétellel megszerzett napelem-rendszert átruházhatja a Ptk. 8.1.§ 1.
pont szerinti közeli hozzátartozójára. Ha a Vásárló nem természetes személy, hanem
vállalkozás, akkor a vállalkozás tulajdonosára (tulajdonosai valamelyikére) vagy pedig a
Promócióban résztvevő vállalkozás tulajdonában álló másik vállalkozásra is átruházhatja a
megszerzett napelem-rendszert. A fentiek szerinti bármilyen átruházás esetén a vonatkozó
jogi és adózási szabályok ismerete és betartása a Vásárló kizárólagos felelőssége.
A telepítés helyszíneként szolgáló ingatlannak Magyarország területén kell lennie.
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1.6. Amennyiben a Vásárló már rendelkezik napelem-rendszerrel, s az akció keretében bővíteni
szeretné azt, arra is lehetősége van, amennyiben a meglévő napelem-rendszert az ELMŰ
telepítette, és műszakilag megoldható a bővítés. Bővítés alatt ebben az esetben komplett
rendszer kiépítése értendő és nem csak a meglévő rendszer további napelem-panelekkel
való kiegészítése. Nem az ELMŰ által telepített napelem-rendszer bővítése kizárt.
1.7. Az üzletpolitikai kedvezményként nyújtott kulcsrakész napelem-rendszer készpénzre vagy a
BMW i3 árából nyújtott kedvezményre nem váltható át, akkor sem, ha a Vásárló műszaki vagy
egyéb okok miatt nem tudja, vagy bármilyen okból nem akarja igénybe venni a kulcsrakész
napelem-rendszert. Ebben az esetben a Vásárló a BMW márkakereskedésekben érdeklődhet
arról, hogy van-e más elérhető akció BMW i3 vásárlása esetén.
2. A Promóció résztvevői
A BMW i3 Solar Edition modellt a Promóció keretében magyar állampolgárságú vagy
magyarországi állandó lakhellyel rendelkező magánszemélyek és Magyarországon bejegyzett
vállalkozások vásárolhatják meg (a továbbiakban Vásárló).
3. A Promóció időtartama
A BMW i3 Solar Edition modell megrendelése és így a Promócióban való részvétel 2019. április
15-2019. július 15. között lehetséges.
4. A Promócióban való részvétel folyamata
4.1. A Vásárló meglátogatja Márkakereskedőt, ahol jelzi BMW i3 Solar Edition iránti vásárlási
szándékát.
4.2. A Márkakereskedő tájékoztatja a promócióban való részvétel feltételeiről a Vásárlót.
4.3. A márkakereskedő átadja az ELMŰ által rendelkezésre bocsátott ellenőrző listát, amelyet a
Vásárlónak kell kitöltenie, hogy kiderüljön, a telepítés helyéül szolgáló ingatlan megfelel-e az
alapvető műszaki és egyéb feltételeknek. A megadott adatokért a vásárló vállalja a
felelősséget. Amennyiben téves adatot ad meg, és emiatt csak később derül ki, hogy nem
lehetséges a napelem-telepítés, nem jogosult a promócióban hirdetett napelem-rendszerrel
azonos értékű üzletpolitikai kedvezményre. Ezen az előzetes szűrőn való megfelelés
ugyanakkor nem jelent garanciát arra, hogy valóban telepíthető a napelem-rendszer. Arra a
helyszíni felmérés után adhat biztos választ az ELMŰ.
4.4. Az előzetes szűrőn való megfelelés és a BMW i3 Solar Edition megrendelése után a Vásárló
megadja az ELMŰ által kért adatait az ELMŰ-nek az https://elmuemasz.hu/napelem/bmwpromocio weboldalon. Szintén megadja a Márkakereskedő által ismertetett BMW i3 Solar
Edition rendelésszámát annak érdekében, hogy a Promócióban való részvétele nyomon
követhető legyen. A rendelésszám egy hétjegyű, egyedi numerikus azonosító.
4.5. Az ELMŰ a Vásárló adatainak kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül felveszi a
kapcsolatot a Vásárlóval, s egyeztetik a helyszíni felmérés időpontját és címét.
4.6. a. Ha a helyszíni felmérés során megállapítást nyer, hogy a napelem telepítése kivitelezhető,
a Vásárló jelzi a márkakereskedésnek a promócióban való részvételét.
b. Amennyiben a helyszíni felmérés alapján a napelem a valós adatokkal és pozitív
eredménnyel kitöltött ellenőrző lista ellenére nem telepíthető, a Vásárló a jelen Szabályzat 6.
pontjában olvasható egyéb üzletpolitikai kedvezmények valamelyikére jogosult.
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4.7. A Márkakereskedő kiszámlázza a BMW i3 Solar Edition autót és a Promócióban hirdetett
napelem-rendszert a Vásárlónak; a számlán a napelem-rendszer árával megegyező mértékű
üzletpolitikai kedvezményt tüntet fel.
4.8. A BMW i3 Solar Edition kiskereskedelmi árának kiegyenlítése után a Vásárló megrendeli a
napelem-rendszert illetve annak esetleges bővítését az ELMŰ-től, az előzetes helyszíni
felmérés alapján, megadva a rendelésszámot, azzal, hogy a pénzügyi teljesítést a
Márkakereskedő vállalja, illetve kéri a Márkakereskedőt arra, hogy a rendelésszám
tekintetében igazolja a fizetés megtörténtét az ELMŰ felé. A megrendelésnek legkésőbb a
BMW i3 Solar Edition átadását követő 3 hónapon belül meg kell történnie.
4.9. Az ELMŰ ezt követően leszállítja és telepíti a kulcsrakész napelem-rendszert a Vásárlónak,
elvégzi az engedélyeztetést, és a későbbiekben felmerülő garanciális és szavatossági
teendőket teljes körűen vállalja. Az ELMŰ vállalási határideje a megrendeléstől számított
90+15 munkanap.
Amennyiben a helyszíni felmérés során a jelen szerződés 3. sz. mellékletében rögzített
műszaki tartalmon felül további költséget jelentő tételek szükségesek a napelem-rendszer
kiépítéséhez, annak költségét a Vásárló állja, a közte és az ELMŰ között kötött kiegészítő
szerződés alapján.
4.10.A napelem-rendszer Vásárló általi teljesítés igazolása után az ELMŰ kiszámlázza a
Márkakereskedőnek a napelem-rendszert a jelen szerződés 3. mellékletében rögzített
kedvezményes áron, a márkakereskedés pedig kiegyenlíti a számlát a számla
kézhezvételétől számított 15 napon belül.
5. A kulcsrakész napelem-rendszer jellemzői
Részletes műszaki tartalom
Napelemes rendszer kivitelezési szerződésekhez
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5.1. Szerződés tárgya
a) Műszaki felmérés
b) Igénybejelentés benyújtása a területileg illetékes elosztói engedélyesnek (továbbiakban:
IEE)
c) Napelemes háztartási méretű kiserőmű csatlakozási dokumentációjának elkészítése
d) Az elkészült napelemes háztartási méretű kiserőmű csatlakozási dokumentációjának
engedélyeztetése
e) Napelemes háztartási méretű kiserőmű kiépítése 4. pontban részletezett műszaki tartalom
alapján
f) Az elkészült napelemes háztartási méretű kiserőmű készre jelentése a területileg illetékes
elosztói engedélyesnél
g) Napelemes rendszer dokumentációs csomagjának elkészítése és átadása
6. Vállalási határidők és a teljesítés feltételei
A Vállalkozó által meghatározott vállalási határidő 90+15 munkanap.
A vállalási határidő a helyszíni műszaki felmérés eredményének pozitív elbírálását követően
veszi kezdetét. A Vállalkozó e vállalási határidőn belül köteles az ÁSZF V. pontjában
meghatározott kötelezettségeit teljesíteni.
A Vállalkozó szerződéses kötelezettségei az átadás szakaszáig tartanak.
Az átadási szakaszt követően a Vállalkozó igény esetén segítséget nyújthat Megrendelő
részére a fogyasztásmérő cserében és az üzemeltetésben, telefonon és e-mailben.
6. Egyéb üzletpolitikai kedvezmény
A jelen szabályzat 4.6. pontjának b. alpontjában jelzett esetben a Vásárló az alábbi üzletpolitikai
kedvezmények valamelyikére jogosult:
 BMW Active Hybrid E-Bike; bruttó listaár 1 335 369 Ft
 a megrendelt BMW i3-hoz ajándék extra felszerelések vagy tartozékok nettó 500 000 Ft
(bruttó 635 000 Ft) értékben.
7. A Vásárlót érintő adózási szempontok
A Vásárlónak nem keletkezik adófizetési kötelezettsége, amennyiben a napelem-rendszert saját
tulajdonában álló ingatlanra telepíti.
Amennyiben a Vásárló él a Promóció keretében biztosított átruházás lehetőségével, jelen
Szabályzat 1.5. pontja értelmében a vonatkozó jogi és adózási szabályok ismerete és betartása a
Vásárló kizárólagos felelőssége.
8. Jótállás és szavatosságok
A kulcsrakész napelem-rendszerrel kapcsolatos
kötelezettséget teljes körűen az ELMŰ vállal.

minden

garanciális

és

szavatossági

9. Adatvédelem
A Promóció szervezésében résztvevő felek (BMW, Márkakereskedő, ELMŰ) mindegyike csak a
saját, Promócióban meghirdetett termékeik tekintetében, saját kapcsolódó kötelezettségeik
teljesítése érdekében, saját adatkezelési szabályzataik alapján és saját felelősségre kezelik az
ügyféladatokat: a BMW és a Márkakereskedők a BMW i3 Solar Edition modell megrendelésével
és leszállításával kapcsolatban; az ELMŰ a kulcsrakész napelem-rendszer megrendelésével,
telepítésével és engedélyeztetésével kapcsolatban. Személyes adatokat a Felek nem adnak át
egymásnak.
A Promócióban való részvételhez kapcsolódó adatkezelési szabályok megegyeznek a BMW, a
Márkakereskedők és az ELMŰ általános adatkezelési szabályaival. Az ezekkel kapcsolatos
adatkezelési tájékoztatók az alábbi weboldalakon találhatók:
 a BMW adatkezelési tájékoztatója:
https://www.bmw.hu/hu/footer/metanavigation/data-privacy.html


a hivatalos magyarországi BMW márkakereskedések adatvédelmi tájékoztatója:
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https://www.bmw-autofokusz.hu/privacy-policy
https://www.bmw-budapestmotors.hu/privacy-policy
https://www.bmw-cmobil.hu/privacy-policy
https://www.bmw-glass.hu/privacy-policy
https://www.bmw-leierauto.hu/privacy-policy
https://www.bmw-linartechautohaz.hu/privacy-policy
https://www.bmw-magisz.hu/privacy-policy
https://www.bmw-miskolcmotors.hu/privacy-policy
https://www.bmw-rackauto.hu/privacy-policy
https://www.bmw-schneider.hu/privacy-policy
https://www.bmw-wallis.hu/privacy-policy


az ELMŰ adatkezelési tájékoztatója:
https://elmuemasz.hu/egyetemes-szolgaltatas/tudnivalok/szabalyzatok/adatvedelmitajekoztato
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