" Takaro gumiabroncs-garnitúráért" PROMÓCIÓ SZABÁLYZATA
(továbbiakban: „Szabályzat”)

§ 1.
Általános rendelkezések
1.1. A "Takaro gumiabroncs-garnitúráért" promóció szervezője (továbbiakban: „Promóció”)
az OEX Cursor S.A., székhelyének címe: Varsó (irányítószám: 02-235), ul. Równoległa 4a,
amit a Varsói Körzeti Bíróság III Gazdasági Osztálya jegyzett be Varsóban a cégbírósági
nyilvántartásba a következő szám alatt: 0000338509, ADÓAZONOSÍTÓ SZÁMA:
5213141885, STATISZTIKAI AZONOSÍTÓ SZÁMA: 01724907700000, a társasági tőke
összege 1.635.174,00 zlotyi, mely egészében került befizetésre (továbbiakban: „Szervező”).
1.2. A Szervező a nyeremény átadója a Polgári Törvényköny 919. bekezdésének értelmében
(Ák. 2017. poz. 459 a későbbi változtatásokkal).
1.3. A Szervező a Goodyear Dunlop Tires Mo. Ker. budapesti székhelyű Kft., továbbiakban:
"Támogató", megbízásából tevékenykedik.
A Promóciós Gumiabroncs-garnitúra megvásárlása, mellyel jelentkezni lehet a Promócióra,
2017 október 16 és 2017 november 30 között lehetséges (továbbiakban: „Promóciós Vásárlás
Időtartama”). A Promóciós Értékesítés Időtartama nem foglalja magába a reklamációk
megvizsgálásának idejét.
1.4. A Promóció Magyarország területén kerül megszervezésre a Premio szervizhelyeken. A
„Premio Szervizhely” alatt egy olyan jogi vagy természetes személy értendő, aki gazdasági
tevékenységet folytat vagy olyan szervezetet, mely nem rendelkezik jogi személyiséggel,
Magyarország területén autószervizt üzemeltet a Premio hálózat részeként (azaz Premio
Pneu+Autoservis), a szervizhelyek címe az internetes oldalon található: www.premio.hu
(továbbiakban: „Promóció Weboldala”).
1.5. A promóció a következő Premio szervizhelyeken vásárolt gumiabroncs-garnitúrákra
vonatkozik: négy darab, 17" átmérőjű Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava vagy Dębica márkájú
téli személyautó, haszongépjármű vagy 4x4/SUV téli abroncs garnitúra (továbbiakban
„Promóciós Abroncsok”).
§ 2.
A Promóció részvételi feltételei
2.1. A Promócióban természetes személyek, fogyasztók vehetnek részt a Polgári Törvénykönyv
22¹ bekezdésének értelmében (azaz Állami Közlöny 2016 poz. 380 a későbbi módosításokkal),
akik teljes jog és cselekvőképességgel, Magyarország területén lakcímmel rendelkeznek
valamint vállalkozók - természetes és jogi személyek illetve nem jogi személyiségű
szervezetek, akik a törvény szerint jogi személyiséggel rendelkeznek (továbbiakban
„Résztvevők”) és a következő feltételeknek tesznek eleget:
a) a Promóciós Értékesítés Időtartama alatt egy Promóciós Gumiabroncs-garnitúrát
vásárolnak (továbbiakban: „Promóciós Vásárlás”), amit egy a Premio Szervizhely

által kiállított vásárlási bizonylat (Áfás számla vagy pénztárblokk) igazol
(továbbiakban: „Vásárlási Bizonylat”);
b) elfogadják a Promóciós Szabályzat feltételeit;
c) átveszik a nyereményt az adott Premio Szervizhelyen, ahol a Promóciós Vásárlás
megtörtént, egyből a megvétel megtörténte után. A Nyeremények korlátozott
számával kapcsolatban lehetőség van a vásárló által a megvétel előtt az adott Premio
Szervizhelyen megérdeklődni, hogy rendelkezésre áll-e a nyeremény;
d) a pokróc átvételét az átvételi jegyzőkönyv aláírásával igazolja.
2.2. A Promócióban nem vehetnek részt a Szervező valamint a budapesti székhelyű Goodyear
Dunlop Tires Mo. Ker. Kft alkalmazottjai mint ahogy a Premio szervizhelyek alkalmazottjai
sem, beleértve azok közeli hozzátartozóit, ami alatt testvérek, házastársak, szülők, szülők
házastársai, másodfokú rokonok, gondozók, gondozottak valamint egy háztartásban élő
személyek értendők.
2.5. Egy, a Promóciós Vásárlást igazoló, Vásárlási Bizonylat alapján csak egy Jelentkezést
lehet megtenni és ezáltal csak egy Nyereményre jogosult a vevő. Egy Résztvevő legfeljebb egy
Nyereményre jogosult.
§ 3.
Nyeremények
3.1. A Promóciós Vásárlás ellenében a vevőt egy bruttó 3000 forint (szóban: háromezer
magyar forint, 00/100) értékű nyeremény - takaro - illeti (továbbiakban: Nyeremény”). A
nyeremények száma korlátozott, 500 (szóban: ötszáz) darab. A Nyeremények száma minden
egyes Premio Szervizhelyen más és a Szervező megítélésétől függ. A nyeremény a
Résztvevőnek akkor kerül átnyújtásra a Promóciós Vásárlás után, amikor az teljesítette az
összes, a Szabályzat 2.1 -es pontjában részletezett, feltételt.
3.2. A nyereményeket nem lehet másfajta nyereményre beváltani.
3.3. A Résztvevő nem jogosíthat harmadik személyeket a Nyeremény átvételére.
3.4. A Résztvevőknek a Promóció során átnyújtott Nyeremények adóztatása általános feltételek
alapján történik.
3.5. A Promóció nem korlátozza a Résztvevők általános jogait, mint a jótállási, garanciális vagy
visszatérítési feltételeket.
§ 4.
Nyeremények kiosztása
4.1. A Szabályzat feltételeinek eleget tevő Résztvevők a Nyereményre a Promóciós Vásárlás
során fennálló Jelentkezés következtében jogosultak a Nyeremények teljes mennyiségének
kiosztásáig, a Szabályzat 3.1-es pontjában leírtak szerint.
4.2. A Szervező 2017 november 30-ig kötelezi magát a Nyeremények kiosztására azon
Résztvevők részére, akik eleget tesznek jelen Szabályzat feltételeinek.

§ 5.
Személyi adatok kezelése
5.1 A Résztvevők által elküldött és a Nyeremény átvételi jegyzőkönyveiben rögzített személyi
adatok kezelője a varsói székhelyű Goodyear Dunlop Tires Polska sp., címe: ul. 17 stycznia 48,
02-146 Warszawa, aki a Promóció levezetésének céljával a Szervezőt bízta meg a személyi
adatok kezelésével az 1997 augusztus 31-i személyi adatok kezeléséről szóló törvén
értelmében (aza Ák. 2016, poz. 922 a k. m., továbbiakban „Törvény”).
5.2 A Résztvevők személyi adatai az 1997 augusztus 31-i személyi adatok kezeléséről szóló
törvényben, (Ák. 2016, poz. 922) továbbiakban „Törvény”, leírtak szerint kerülnek kezelésre.
A Résztvevők személyi adatait a Szervező a Promóció levezetésének, a Nyeremények
kiosztásának és a reklamációk elbírálásának kapcsán kezeli.
5.3. A Résztvevő önként adja meg személyi adatait, viszont ez feltétel a Promócióban való
részvételben. A Szervező kijelenti, hogy a hatályos törvényekben leírtak szerint biztosítja a
személyi adatok biztonságát.
§ 6.
Reklamációs rendelkezések
6.1 A Reklamációkat a Promócióival kapcsolatban a Szervezőnek lehet jelezni, elektronikus
formában a kontakt@promocjapremio.pl email címen vagy ajánlott levél formájában a
Szervező címére postázva a " Takaro gumiabroncs-garnitúráért" megjelöléssel. A panasztételt
a Résztvevő az eset észlelésétől számítva 14 napon belül teheti meg, de nem később mint 90
nappal a Promóciós Értékesítés Időtartama után.
6.2 A panasztétel során fel kell tüntetni a Résztvevő adatait, az eset dátumát, a panasz leírását
illetve a követelt jóvátételt.
6.3. A Szervező azonnali hatállyal bírálja a beérkező panaszokat, nem később mint 14 napon
belül a beérkeztük után.
6.4. A panasz elbírásától számítva a Résztvevő 14 napon belül tájékoztatást kap annak
eredményéről írásos vagy más a Részvevő által meghatározott módon.
§ 7.
Záró Rendelkezések
7.1. A Szabályzat megtalálható a Szervező székhelyén valamint a Promóció Weboldalán.
7.2 Jelen Szabályzat által nem előrelátott és nem szabályozott esetekben a hatályban lévő
lengyel törvények alkalmazandóak.

7.3. Szervező fenntartja magának a jogot a Promóciós Vásárlás Időtartamának
meghosszabbítására, ha az nem sérti a Résztvevők jogait. Erről a Szervező a Résztvevőket a
Promóció Weboldalán keresztül értesíti.
7.4. A Promócióban való részvétel egyben a jelen Szabályzatban foglalt feltételek
elfogadását jelenti.

