A DRV Zrt. e-számla-promóciójában való részvétel feltételei,
a promóció szabályai





















A promócióban részt vevő felhasználó, amennyiben e-számlára regisztrál, egyszeri bruttó
500 Ft (ötszáz forint) vízdíjszámla-kedvezményre jogosult, valamint regisztrációja után a
DRV Zrt. további bruttó 500 Ft (ötszáz forint) támogatást utal a Csodalámpa Óhaj-Sóhaj
Kívánságteljesítő Alapítvány részére.
Bruttó 500 Ft (ötszáz forint) egyszeri vízdíjszámla-kedvezményre a sikeres e-számlaregisztrációt teljesítő felhasználó jogosult. A kedvezményt a következő számla
végösszegéből írjuk jóvá, egy összegben. Ha a számla összege nem éri el a bruttó 500 Ftot, akkor a különbségéből származó maradványt a következő számlá(k)ban írjuk jóvá.
A vízdíjszámla-jóváírás csak a regisztráció időpontját követően számlázott vízdíjak
jóváírására használható fel, annak összege sem bankszámlára utalással, sem postai úton
nem fizethető ki.
A vízdíjszámla-jóváírás másra nem átruházható, készpénzre nem váltható.
Ha egy felhasználó több szerződéses folyószámlával rendelkezik, annyiszor bruttó 500 Ft
(ötszáz forint) jóváírására jogosult, valamint regisztrációnként annyiszor további bruttó
500 Ft-ot (ötszáz forintot) utal a DRV Zrt. a Csodalámpa Óhaj-Sóhaj Kívánságteljesítő
Alapítvány támogatására, ahány e-számlát a felhasználó igényel.
A jóváírásra azok a felhasználók jogosultak, akik 2021. március 22. előtt még nem
rendelkeztek e-számla-szolgáltatással.
Ha a felhasználó rendelkezik e-számla-szolgáltatással, de a fenti időszakot megelőzően a
már meglévő e-számla-regisztrációját/igénylését lemondta, majd a lemondást követően a
2021. március 22. utáni időszakban újra e-számlát igényel, a bruttó 500 Ft (ötszáz forint)
összegű jóváírás nem illeti meg.
A felhasználó akkor is csak egyszeri bruttó 500 Ft (ötszáz forint) összegű jóváírásra
jogosult, valamint további bruttó 500 Ft (ötszáz forint) támogatást utal társaságunk a
regisztrációját követően a Csodalámpa Alapítványnak, ha 2021. március 22. után, az eszámlát – annak igénylését követően – egyszer vagy többször lemondja, majd a lemondás
után egyszer vagy többször újra e-számlát igényel. Ebben az esetben az első e-számlaigénylést követő további igénylések után a felhasználót a bruttó 500 Ft (ötszáz forint)
összegű jóváírás nem illeti meg, és az alapítvány bruttó 500 Ft-os (500 frintos) támogatása
sem társul a további regisztrációkhoz.
A jóváírás további feltétele, hogy a felhasználó az e-számla-igénylést követő három
hónapban nem mondja le az e-számla-szolgáltatást és/vagy nem kér újra papíralapú
számlát, nem vált egyéb számlázási módra, illetve nem kezdeményez csekkes befizetést.
A jóváírás további feltétele, hogy a felhasználónak nem lehet díjhátraléka.
Valamennyi fenti feltétel teljesülése esetén a regisztrációnkénti bruttó egyszeri 500 Ftokból (ötszáz forintokból) összegyűlő összeg a Csodalámpa Óhaj-Sóhaj Kívánságteljesítő
Alapítvány támogatására két részletben, a promóciós időszak közepén és végén kerül
átutalásra a DRV Zrt. részéről.
A promóció 2021. március 22-től 2021. december 1-ig tart.

