LEHET BÁRMILYEN A
TÉL, A MICHELINNEL
TOVÁBB JUT!
Vásároljon

4x

michelin

14”-16”

6000lei
FT
100
üzemanyag-utalvány
voucher de carburant

17”-23”

12000lei
FT
100
üzemanyag-utalvány
voucher de carburant

Ha Ön a promócióban részt vevő abroncskereskedések
egyikében 2018. október 24. és november 30. között 4
darab MICHELIN téli és/vagy MICHELIN CrossClimate
abroncsot vásárol, 14-16” méretű abroncsok vásárlása
esetén egy, 17-23” méretű abroncsok vásárlása esetén
pedig két 6000 forint értékű üzemanyag-utalványt adunk
ajándékba.
Töltse ki a szórólapon található adatlapot,
és a vásárlást igazoló számlával vagy
bizonylattal együtt küldje el a
promocio@michelin.com e-mail címre!

KÖSZÖNJÜK, HOGY A MICHELINT VÁLASZTOTTA!
Név
Utca
Lépcsőház, emelet, ajtó, stb
Település			

Irányítószám

Megye
Telefonszám
E-mail
 ozzájárulok, hogy a promóció lebonyolítása céljából a MICHELIN
H
Hungária Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai
Parlement és a Tanács 679/2016 számú Általános Adatvédelmi
Rendelete előírásainak megfelelően kezelje személyes adataimat.
Tudomásul veszem, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulás
megtagadása esetén nem vagyok jogosult részt venni az akcióban, azaz nem válok jogosulttá az ajándék üzemanyag-utalványra.
Az Európai Parlement és a Tanács 679/2016 számú Általános Adatvédelmi Rendelete alapján Ön az alábbi jogokkal rendelkezik:
hozzáférés a személyes adataihoz; azok helyesbítésének vagy törlésének kezdeményezése; tájékoztatás kérése az adatkezeléssel,
adatai helyesbítésével, törlésével vagy az adatkezelés korlátozásával kapcsolatban; joga van továbbá tiltakozni az adatkezelés ellen,
illetve ahhoz, hogy ne terjedjen ki Önre automatizált döntéshozatal hatálya; joga van az adathordozhatósághoz, az adatlezelés
korlátozásához, valamint panasz esetén joga van az illetékes bírósághoz és/vagy az illetékes adatvédelmi hatósághoz jogorvoslati
kérelemmel fordulni.
 ozzájárulok, hogy a MICHELIN Hungária Kft. vagy a nevében eljáH
ró harmadik fél a MICHELIN Hungária Kft. által kínált termékekről
és szolgáltatásokról, kereskedelmi akciókról, eseményekről részemre tájékoztatást küldjön.

Dátum

Aláírás

1. A
 promócióban részt vevő termékek: MICHELIN téli személy-, SUV és kistehergépjármű abroncs.
2. A
 z ajánlat a készlet erejéig érvényes.
3. A
 z ajándékra a vásárlást igazoló számla/bizonylat jogosít.
4. A promócióban részt vevők 16” méretű abroncsgarnitúra esetén egy (6000 Ft értékű), 17” méretű abroncsgarnitúra vásárlása esetén kettő (12 000 Ft értékű) üzemanyag-utalványt kaphatnak
ajándékba.
5. A regisztrációt követő 21 munkanapon belül a pályázót értesítjük, hogy érvényes-e a regisztrációja. Amennyiben érvényes, a regisztráció befogadásától számított három hónapon belül
futárszolgálattal küldjük meg az üzemanyag-utalványt a sikeresen regisztráló résztvevők részére.
6. A
 kiosztható ajándék üzemanyag-utalványok összértéke: bruttó 16 464 000 Ft.
7. A promóciós szabályzat, ill. a személyes adatok kezelésére vonatkozó részletek is díjmentesen
megtekinthetők a www.michelin.hu oldalon.
8. M
 inden feltüntetett kép illusztráció.
9. Promóciós időszak: 2018. október 24. - 2018. november 30.: csak az ebben az időszakban kiállított
számlával/bizonylattal lehet a promócióban részt venni. Regisztráció legkésőbb 2018. december
15-ig.

