
HOME AIR 50SET 

Tiszta Levegő – Bölcsődei/Óvodai/Iskolai Program 

PÁLYAZATI KIÍRÁS 

A Somogyi Elektronic Kft. elkötelezett a gyermekek egészségének támogatása mellett. Ennek 

jegyében kiemelkedő társadalmi felelősségvállalási programja keretében pályázatot hirdet 

bölcsődék, óvodák és iskolák számára, mellyel hozzásegíti a csoport- és osztályközösségeket, 

hogy (osztály)termeikbe kedvezményesen HOME AIR 50SET légtisztító csomagot 

vásárolhassanak. A pályázat célja a köznevelési intézmények levegőtisztító gépparkjának 

infrastrukturális fejlesztése a következő elemek segítségével minden nyertes esetében: 

A programot elnyert bölcsődei/óvodai/iskolai osztályok 1 db Home AIR 50SET csomagot 
vásárolhatnak meg bruttó 48.260 Ft./csomag kedvezményes áron, mely tartalmaz 1 db 
Home AIR 50 légtisztító készüléket és 1 db Home AIR 50/S extra szűrőt, így min. 1 tanévre 
biztosítva lesz a gyermekek számára a tiszta levegő! 

A pályázat keretében országosan köznevelési intézmények és köznevelési intézményekben 

tevékenykedő szülői munkaközösségek számára biztosítjuk a kedvezményes árat. 

A pályázatot köznevelési intézmények vagy köznevelési intézményekben tevékenykedő 

szülői munkaközösségek is benyújthatják. 

 

A pályázat benyújtásának feltételei: 

• a pályázó bölcsőde/óvoda/iskola rendelkezik OM azonosítóval; 

• a pályázó bölcsőde/óvoda/iskola az AIR 50 készülék osztálytermi kihelyezésének 
szándékát az érintett intézmény hivatalosan igazolja 

• a pályázó bölcsőde/óvoda/iskola magyarországi címen üzemel 

A pályázat benyújtásához az Adatlap és regisztrációs segédlet hiánytalan kitöltése szükséges. 

Az Adatlap és regisztrációs segédletet a marketing@somogyi.hu e-mail címre kell elküldeni a 

megadott határidőn belül.  

A pályázat kiírója ugyanakkor fenntartja a jogot kiegészítő dokumentumok bekérésére. 

A pályázat benyújtásának határideje legkésőbb: 2022. január 31.  

Pályázatokat érkezési sorrendben bíráljuk el. 

A kedvezményes árat a készlet erejéig biztosítjuk – maximum 300 db AIR 50SET csomagra! 
Osztályonként/csoportonként maximum 1 db készülék szerezhető be, intézményenként a 
felső limit 10 db. A kedvezményes készülék kizárólag bölcsődei/óvodai/iskolai használatra 
vásárolható meg! 



Vásárlás 

A terméket weboldalunkon vásárolhatják meg a pályázat nyertesei, melyről pozitív elbírálást 

követően tájékoztatást kapnak. 

Vásárlás 

A www.somogyi.hu webshop 0-24 óráig a Vásárlók rendelkezésére áll, a rendeléseket a 
rendszer automatikusan fogadja a nap 24 órájában. A rendelések feldolgozása, számlázása, 
kiküldése munkanapokon, hétfőtől csütörtökig 8:00-16:00 óra között, pénteken pedig 8:00-
13:00 között történik.  

A webshopból vásárolni regisztrációt követően, vagy anélkül is lehetséges. A regisztráció 
során a Vásárlónak meg kell adnia e-mail címét, vezetéknevét, keresztnevét, címét, értesítési 
sms számát, telefonszámát, faxszámát, (amennyiben azzal rendelkezik az adószámát).  

Fizetési mód 

• Ha a futárszolgálattal kiszállított csomaghoz utánvéttel szeretne hozzájutni, a teljes 
összeget az EXPRESS ONE KFT. csomagfutárának kell kifizetnie, aki a pénz átvétele 
után átadja a Vásárlónak a megrendelt termékeket tartalmazó csomagot.  

• Webáruházunkban online vásárlás esetén lehetőség van bankkártyás fizetésre is. 
Bővebb információ a Tájékoztató a bankkártyás fizetésről oldalon olvasható.  

• Intézmények részére, intézményi regisztrációt követően van lehetőség átutalásos 
fizetésre is.  

Számlázás 

A Vásárló minden esetben elektronikus számlát kap a vásárlásáról. Az elektronikus számlát a 
megrendelés során a Vásárló által megadott (saját) e-mail címre kiküldjük, a csomag 
összekészítését és számlázását követően. Amennyiben a megadott e-mail cím téves, vagy 
nem létező e-mail cím, a Vásárló nem kapja meg a számlát. Ennek felelőssége minden 
esetben a Vásárlót terheli. A kiszállított csomagban csak számlahelyettesítő okmány 
található. 

Bővebben a részletekről az ÁSZF-ben olvashatnak: 

https://www.somogyi.hu/pages/ASZF_vf.php 

 

A pályázattal kapcsolatban kérdés esetén írjon a következő címre: marketing@somogyi.hu 

A pályázat lebonyolítója: Somogyi Elektronic Kft. 

A pályázat lebonyolítója fenntartja a jogát a pályázat korábbi lezárásának, menetének 

változtatására, beszüntetésére! 

 

https://www.somogyi.hu/
https://www.somogyi.hu/pages/KH_information.php
https://www.somogyi.hu/pages/ASZF_vf.php

