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Lev6l.im: H-9704 Szombathely, Pf. 18
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Flzirion t6jdkoztaduk, hogy a Szonlbathclyi Erddszeti Zrt. (EUTR zuonosil6: A.L267'1439)
mennyisdghcz kittijtt lakossdgi tiizifa drtdkcsitdsi akci6t hirdet.

R6szv6t€li felt6tel:
Az akci6ban az a lakossegi fiizifa v6sArl6 temdszetes szem6ly vesz r6szt, aki 2019. szeptember 2.
ds 2019. december 12. (az akci6 id6tarldma) a Szombathelyi Flrdiszcti Zrt-t6l trizilht vastuol.

A v[sir16 l0 % kedvezm€n]1 kap a 2020. 6vben belizetetl. Iegleljebb a Lnti id6szakban ves6rolt
ttizifa mennyisdgnek megfeleki mennyis6gii, ugyanaTon mirl6s6gii (hengeres, hasitott) tiizil'a
v6srrlrsa esetdn az akkor hatilyos trizil'a 6rjegyzdki rir5b6l.

Kedrezm6nl 6n 6nyesil6sinek m6dja:
A kcdvczmdny az akci6 id6tartama alatt megv6s6rolt tcljcs tiizifa mcnnyisigrc indnycs.
Legfeljcbb az akci6 id6tartama alatt befizetett memyisig crcjiig irvinycsithctij a

kedvezm6ny.
Hengeres trizifa bcfizetdse utin csak hengeres tiizila v6s6rl:is ese16n haszrflhat6 Ll a

kedvezrndny.
Hasitotl trizifa bcfizctdse utan csak hasitott tiizil'a v6srirlds esel6n haszndlhal6 lel a

kedvezmdny.
A kedvezmdny csak ugyanana a n6vre 6s teljesil6si helyre s2616 befizetds esetdn 6rv6ryes.
A kedvezmdny a 2019. ivi befizetdst igazol6 el6legszlmla bemutatdsdval 6rvdnyesithet6.
azl d 2020. dvi befizetds soren a vds6rl6nak magaval kcll hoznia. A kcdvczminy
fclhasznAl6s6nak i gaz ol6sa szintdn az elijlcgsziml6n tdrt6nik.
A megszerzett kedvezmdny masra it ncm ruhdzlrat6, a kedvezmdny kdszpdnzre nem
vdlthat6.
2020. 6vben a kedvezmdny cgyszcri tiizil'a bellzetdsndl drvdnyesithet6, iv taibb befizetdsre
nem oszthat6.
Amennyiben a 2020-ban bcfizctctt mennyjsig nem dri el a megszezett kedvezmdny
mcnnyisigit, (p1.: az akci6 id6tadama alatt befizetett l0 m3-1. dc 2020-ban csak 6 ml-t
visiirol) a fennmarad6 kcdvczmdny a tovdbbiakban nem drvdnyesithet6.

- A kedvezm6ny drv€nyesit6sdre legk6s6hb 2020. dcccmbcr 15. napj6ig vaD lehet6sdg.

Erdeklijdni hdtkiiznap It-14 6rAig a7 alAbbi telefonsziimokor lehet:
Szombathelyi Erd6szcti lgazgat6seg:
Szentgottherdi lrrdiszcti Igazgat6sAg:
S6rveri Erd6szcti Igazgat6sag:
Vasvari erddszeti Igazgat6s6g:

+36 94 512 050
+36 94 380 038
+36 95 520 037
+3694 572 060

Bankszamlaszdm: MKB AankZn.. 10100002-101i6776-4902001 I

Addsznn: I 1305.1i1-2-18 KliTdccdsiadoszrm: Hl II l'1054l l
Telefon: 0016194/5I4-000.'lelefax: 0036/94/329-97i

e'mail: ritkarsag@szherdeszei.hu, w€b: www.szherdeszet.hu
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El6lLisi kikiit6sek
A Szombathelyi Erd6szeti Zt. jclen l'elhivlst az akci6 v6ghat6ridcjdnek lejirta el6tt birmikor
visszavonhatja, amelyet a wrl-rv.szherdeszet.hu oldalon ds a Vas N6pe napiiapban tesz ktizzd.

Szombathclyi Erd6szeti Za. kiktiti, hogy jogosult a ielcn felhivasl 6s az cgisz dndkesitdsi akci6t
kandritdsi, mcgt€rit6si. szerz6ddskdt6sj vagy birmilyen mas kijtelezettsdg tcljes kizrirdsdval

indokol6s ndlkiil visszavonni.

Tcljess6g 6s pontossrig
A vas6rl6 kdleless6ge, hogy tanulmiinyozza a jcl.n tAj6koztdt6 valamennyi ulasitesat a

lbmranyomtaftanyokar, az aisszcs fclt6telt 6s kijvetelmdn]'t.
A Szombathelyi Etdeszeti 7.t1. scmmilyen kilbgdst nem fogad el. amelynek indoka az, hog.v a

vdsarl6 clmulasztotta ajelen t6j6koztat6 cgiszc vagy valamely r6szdnck dtv6tel61 (letdltds6t).

Adatv6delem

Szombathely, 20 1 9. augusztus 3 I .
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Bankszanlaszdfi: MKB Bank Zrt.. 10i00002 I 0l 16776-4902001 l
Ad6szAm: I 1305433-2-18 Kiiziiqsdsi ad6szdm: HU I 1 305433

Telefon: 0036194/5 14-000. Telefar: 0036,94/129 973
e-mail: iitkarsag@szherd€s,et.hu. *eb: !!!.!Zh!4!9!z4h!
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