„6,500 Ft értékű szerviz szolgáltatás” nevű

promóciós akció szabályzata
(a továbbiakban: „Szabályzat”)

1.§ Általános rendelkezések
1.

„6,500 Ft értékű szerviz szolgáltatás” nevű promóciós akció (a továbbiakban: „Promóciós akció”) a
Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. (székhelye: Varsó, ul. Komitetu Obrony Robotników 48.,
cégjegyzékét vezető bíróság: Varsó Főváros Kerületi Bírósága, az Országos Bírósági Cégnyilvántartás
XIII. Gazdasági Főosztálya, cégjegyzékszáma: KRS 0000104862 – a továbbiakban: Szervező) által
szervezett marketing akció, melynek célja az új, személygépkocsikhoz vagy négykerék-meghajtású
/SUV autókhoz való Goodyear / Dunlop 16” vagy nagyobb méretű gumiabroncsok (a továbbiakban:
„Promóciós
gumik”)
értékesítésének
növelése.

2. A promóciós akció megvalósítását Goodyear Dunlops Tires Polska Sp. Z.o.o. támogatja és kezeli,
székhelye: Varsó címe: ul. Komitetu Obrony Robotników 48., cégjegyzékét vezető bíróság: Varsó
Főváros Kerületi Bírósága, cégjegyzékszáma: KRS 0000104862 (a továbbiakban: „Kezelő”).
3. A promóciós akció célja azon Résztvevők díjazása, akik a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi
feltételnek eleget tesznek, és a Promóciós Gumikat közvetlenül vásárolták és a szerelési szolgáltatást
igénybe vették a jelen Szabályzat 1. sz. mellékletében meghatározott értékesítési helyeken (a
továbbiakban: „Partnerek”).
4. A jelen Szabályzat szövege a www.MyPremio.eu (a továbbiakban: „Honlap”) címen elérhető
honlapon áll rendelkezésre a Promóciós Akció teljes ideje alatt.
5. A jelen Akció nem szerencsejáték és annak semmilyen esetben sem tekinthető.

2.§ A Promóciós Akcióban való részvétel feltételei
1. A Promóciós Akcióban teljes cselekvőképességgel rendelkező fogyasztók vehetnek részt, akik a
Promóciós Gumikat magáncélokra vásárolják, illetve a Magyar Köztársaság területén bejegyzett,
cselekvőképes egyéni vállalkozók, akik a Promóciós Gumikat az általuk folytatott gazdasági
tevékenység keretében szerzik be, akik együttesen eleget tesznek az összes alább felsorolt
feltételnek:
a. a Promóciós Akció Időszakában megvásárolják a négy darab azonos típusú Promóciós
Gumiból álló szettet és annak szerelési szolgáltatását az egyik kiválasztott Partnernél;
b. a Partnertől, akitől megvásárolták a Promóciós Gumikat, egy egyedi promóciós kódot
vesznek át, melynek mintáját a jelen Szabályzat 3. sz. melléklete képezi, a kód igazolja a
Promóciós Gumik vásárlását és szerelési szolgáltatását;
c. a Promóciós Akció ideje alatt regisztrálnak a Honlapon a Honlap Szabályzatának
elfogadásával és megfelelő kérelem kitöltésével (azaz a Honlapon található Űrlap minden
kötelező mezőjének kitöltése és a regisztrálás befejezése a Szervező által e-mail üzenetben
megküldött link elfogadásával és a Honlaphoz való egyéni jelszó létrehozásával);
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d. bejelentkeznek a Honlapon, elfogadják a jelen Szabályzatot és a Honlapon megfelelően
regisztrálják a Promóciós Gumik vásárlását és szerelési szolgáltatását a jelen Szabályzat 4.§ának megfelelően.
e. hozzájárulnak a személyes adataik kezeléséhez a Promóciós Akcióban való részvétellel
kapcsolatban;
ezek a személyek a továbbiakban együttesen: „Résztvevők” vagy külön-külön: „Résztvevő”.
2. A Promóciós Akcióban nem vehetnek részt a Szervező munkatársai és családtagjai, a Partnerek és a
Promóciós Akció létrehozásában és bevezetésében résztvevő gazdasági szereplők munkatársai,
illetve az ilyen gazdasági szereplőkkel a munkaszerződéstől eltérő alapon állandó munkaviszonyban
álló személyek.
3. Tekintettel a promóciós kódok korlátozott számára, a Promóciós Gumik és a szerelési szolgáltatás
vásárlása előtt mindegyik Résztvevő köteles a promóciós kódok rendelkezésre állását felülvizsgálni a
kiválasztott Partnerekkel való kapcsolatfelvétel útján.
4. A Szervező fenntartja a jogát arra, hogy kizárja a Résztvevőt a Promóciós Akcióból a jelen Szabályzat
megsértése esetén ill. olyan tevékenységek folytatása esetén, melyek károsítják a Szervező jó
hírnevét, becsületét vagy jogos érdekeit. Ezen kívül a Szervező fenntartja a jogát arra, hogy döntést
hozzon a Résztvevő a Promóciós Akcióból való kizárásáról, ha a Résztvevő nem teljes vagy hamis
címet, nevet, vagy vásárlási bizonylatot ad meg. Ebben az esetben a kizárt Résztvevők elveszítik a
jogukat a Prémiumra. Ha a kizárt Résztvevők már megkapták a Prémiumot, a Szervező kérheti az
általuk kapott Prémiumnak megfelelő összeg visszatérítését.

3.§ A Promóciós Akció ideje
1. A Promóciós Akció 2019.03.15 napján kezdődik és 2019.04.30 napjáig (a továbbiakban: „Promóciós
Akció Időszaka”), azonban legfeljebb az összes háromszáz (300) promóciós kód Résztvevők általi
felhasználásáig tart.
2. A Promóciós Akció céljaira feltételezendő, hogy a Promóciós Gumik vásárlásának és szerelésének
dátuma az ÁFA-s számlán ill. a Honlap közvetítésével megküldött, a Promóciós Gumik vásárlását és
szerelését igazoló nyugtán szereplő dátum.

4.§ A Promóciós Akció szabályai
1. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy Prémiumban részesíti a jelen Szabályzatban foglalt
összes feltételt teljesítő Résztvevőket, akik a Promóciós Akció Időszakában Promóciós Gumikat és
szerelési szolgáltatást vásároltak meg az 1. sz. mellékletben felsorolt egyik Partnertől azzal a
feltétellel, hogy a fenti vásárlást és szerelést az alábbi 2. pontnak megfelelően regisztrálják a
Honlapon, és a vásárlást a Kezelő felülvizsgálat során jóváhagyja.
2.

A Prémiumhoz szükséges, hogy a Résztvevők a Honlapon keresztül regisztrálják a Promóciós
Akcióval érintett Promóciós Gumik vásárlását és szerelését ezen gumik vásárlásától és szerelésétől
számított hét (7) napon belül, a Partnertől kapott egyedi kódnak, az ÁFA-s számla ill. nyugta
számának, a Promóciós Gumik vásárlási és szerelési szolgáltatás dátumának bevitelével, illetve a
Promóciós Gumik a kiválasztott Partnernél való vásárlását és szerelését igazoló ÁFA-s számlák vagy
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nyugták olvasható, szkennelt vagy lefotózott képeinek megküldésével az egyik alábbi formátumban:
.jpg, .png, .gif, .tif vagy .pdf, (beleértve a vásárolt Promóciós Gumik típusára vonatkozó információt
is). Mindegyik szkennelt vagy lefotózott kép nagysága nem haladhatja meg az 1 MB értékét. Ha a
résztvevő a Honlapon keresztül az ÁFA-s számla ill. nyugta olvashatatlan szkennelt vagy lefotózott
képét küldi, a Szervezőnek jogában áll azokat elutasítani és a Résztvevőt arra felszólítani, hogy a
képeket megfelelő méretben és formátumban ismételten küldje meg.
3. A Partnertől kapott egyedi promóciós kód érvényessége a Promóciós Gumik vásárlásától és
szerelésétól számított hét (7) nap után jár le.
4. A Résztvevők által a Honlapon keresztól megküldött valamennyi ÁFA-s számla és nyugta szkennelt és
lefotózott képét a Kezelő vizsgálja és hagyja jóvá.
5. A Szervező fenntartja a jogát arra, hogy megtagadja a Prémium megadását olyan Résztvevőnek, aki
nem regisztrálta megfelelően a Promóciós Gumik vásárlását és szerelését a Honlapon vagy nem
küldte meg az összes szükséges információt 2019.05.07 -ig, illetve olyan Résztvevőnek, aki visszaadta
a vásárolt Promóciós Gumikat a Partnernek, miután regisztrálta azokat a Honlapon.
6. Az alábbi 7. pontban foglalt korlátozások fenntartásával minden Résztvevő, aki a Promóciós Akció
Időszakában a Promóciós Gumikat és azok szerelési szolgáltatását vásárolta az 1. sz. Mellékletben
felsorolt Partnerek egyikétől és megfelelően regisztrálta azokat a Honlapon a Szabályzatban
megjelölt határidőre, díjat kap szerviz utalvány formájában a 2. sz. Mellékletben felsorolt szerviz
szolgáltatásokra, melynek értéke 6,500 Ft. (azaz: hatezerötszáz forint) a Honlapon megfelelően
regisztrált és a Kezelő által felülvizsgálat során jóváhagyott azonos típusú Promóciós Gumik egy
szettjéért (azaz négy azonos típusú gumiabroncs) (a továbbiakban: „Prémium”).
7. A díjak száma korlátozott, a Prémiumokat kizárólag az első háromszáz (300) Résztvevő kapja, aki
eleget tett a jelen Szabályzatban foglalt feltételeknek. Mindegyik Résztvevő csak egy Prémiumot
kaphat a Promóciós Akció teljes Időszakában.

5.§ A Promóciós Akció eredményeinek kihirdetése és a Prémium kifizetése
1.

A Prémiumra feljogosító feltételek Résztvevők általi teljesítését visszaigazoló felülvizsgálati
folyamatot a Kezelő legkésőbb 2019.05.07 napjáig folytatja le.

2. A Promóciós Akció eredményeiről minden Résztvevő 2019.05.07 napjáig fog értesülni a Honlapon
regisztráláskor megadott címre küldött elektronikus üzenet útján.
3. A Kezelő átadja a Prémiumot a jogosult Résztvevőknek a megfelelő eredménnyel lezárt, a fenti 1.
pontban említett felülvizsgálat befejezésétől számított harminc (30) napon belül. A Prémium a
Résztvevő által a Honlapon való regisztráláskor megadott e-mail címre kerül megküldésre a PDF fájl
utalvány formájában.
4. A Prémiumok nem válthatók át másfajta díjakra.
5. A Résztvevőnek nincs joga a Prémiumot harmadik személyre átruházni.
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6. Ha a szolgáltatás értéke az utalvány értékénél kisebb – a különbözet összege nem kerül
visszaszolgáltatásra a Résztvevő számára.
7. Ha a szolgáltatás értéke az utalvány értékénél nagyobb, a Résztvevő köteles az árkülönbözetet
kifizetni.
8. A Prémium csak abban a Premio Szervizben vehető igénybe, ahol a Promóciós Gumikat vásárolták. A
Prémium legkésőbb 2019.05.07-ig beváltható.
9. A kapott Prémium a Résztvevő bevételének tekintendő, így a Prémium után esetleg esedékes adók
megfizetéséért mindig a Résztvevő felelős.
6.§ Reklamációk
1. A Résztvevők jogosultak a Promóciós Akcióra vonatkozó reklamációkat bejelenteni.
2. A Résztvevők a reklamációkat közvetlenül a Szervezőnek jelenthetik be ajánlott levélben vagy
futárposta vagy elektronikus posta útján a Promóciós Akcióban felmerült rendellenességekről való
tudomásszerzéstől számított 30 napon belül. E határidő elteltét követően a Szervezőhöz érkezett
reklamációk nem kerülnek elbírálásra. Az ajánlott levélben ill. futárpostával bejelentett
reklamációkat a Szervező következő címére kell megküldeni: Goodyear Dunlop Tires Polska Sp z o.o.,
Dział serwisu Premio, ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02-146 Warszawa. Az elektronikus posta
útján bejelentett reklamációkat a Szervező következő e-mail címére kell megküldeni:
contact@mypremio.eu.
3.

A reklamáció elismeréséről vagy elutasításáról a Szervező dönt, aki a döntéséről tájékoztatja a
reklamációt bejelentő Résztvevőt a reklamáció beérkezésétől számított 14 napon belül.

4. Fenntartva a fenti 2. pont eltérő rendelkezéseit, a Résztvevők, a Kezelő és a Szervező közötti
bármilyen egyéb levelezés Honlapon keresztül vagy a Szervező következő e-mail címére küldött
elektronikus posta útján történik: contact@mypremio.eu.
7.§ A Résztvevők személyes adatai
1. A Szervező az adatfeldolgozás tekintetében a Promóciós Akció Résztvevői személyes adatainak
kezelőjének minősül.
2. A Promóciós Akció Résztvevői személyes adatainak feldolgozására vonatkozó összes kérdés a
Honlapon közzétett Adatvédelmi Politikában került leírásra.

8.§ Záró rendelkezések
1. A jelen Szabályzat a Promóciós Akcióban résztvevő minden félre nézve kötelező. A Szabályzat
meghatározza a Promóciós Akció szabályait, a Promóciós Akcióban való részvétel kritériumait,
valamint a Szervező, a Kezelő és a Résztvevők jogait és kötelességeit.
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a „6,500 Ft értékű szerviz szolgáltatás”
Promóciós Akció Szabályzatának
1. sz. Melléklete

A „6,500 Ft értékű szerviz szolgáltatás”PROMÓCIÓS AKCIÓBAN
RÉSZTVEVŐ PARTNEREK LISTÁJA:

Company
Kohl Trade Kft.
Atlantic Fleet Kft.
AR-GO BT
Gumi C.Mezey. E.C.
S1 Kft
Kiss Gumi Kft.
Dudás Norbert ev. Repülőtéri Gumiszerviz
Autópenta Szervíz Kft.
Kozma György E.V.
Hoffmann Service Kft
Quantum Kft
JSI-Autó Kft.
Nagy-Födémesi Kft.
Autó Patkó e.v. Pál András
Borongics Kft
Credit Car Szerviz Kft.
Gumiabroncs Kft.
László Gumiszerviz
Oláh Gumi
R+T 2005 Bt.

Street

ZIP

City

Dózsa Gy. u. 157.
Vágány utca 11.
Kőér utca 3.
Rákóczi út 154
Tapolcai út. 92.
Gábor Áron u. 2.
Besenyői út.24
Csépány út 247.
Huta út 2.
Földvári út 108-110
Makai út 120.
Új Csóri út 15-23.
Ring u. Hrsz 460/168
Kossuth L. út. 63
Vikár B. u. 2
Kossuth L. u. 15
Szabó Kálmán u.49
Szentesi út 21
Gyömrői út 93-95.
K-sped krt. 21

6500
1142
1103
3000
8360
2234
3527
3661
3100
6320
6771
8 000
2 890
4800
8630
1211
4030
6100
1183
2225

Baja
Budapest
Budapest
Hatvan
Keszthely
Maglód
Miskolc
Ózd
Salgótarján
Solt
Szeged
Székesfehérvár
Tata
Vásárosnamény
Balatonboglár
Budapest
Debrecen
Kiskunfélegyháza
Budapest
Üllő

a „6,500 Ft értékű szerviz szolgáltatás” Promóciós Akció Szabályzatának
2. sz. Melléklete
PROMÓCIÓS KÓD MINTA
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