»CONTINENTAL TÉLI GUMIABRONCS PROMÓCIÓ«
Hivatalos Játékszabály
1. cikk (Általános rendelkezések)

időpont) tájékoztató jellegű és a Szervező
döntése alapján változhat. A módosult
dátumok közzétételi felülete a continentalpromotion.com weboldal.

(1) Jelen Játékszabály a „2022. TÉLI
kampány”
elnevezésű
értékesítési
kampány (a továbbiakban: Promóció)
részvételi feltételeit határozzák meg. A
Promóciót a szervező Magyarország
területén bonyolítja le.
(2) A Promóció szervezője a Continental
Hungaria Kft. 2040 Budaörs, Edison utca 2.
(a
továbbiakban:
a
Szervező),
a
Promócióhoz
kapcsolódó
szükséges
intézkedéseket pedig az GTS-Solution
GmbH. 90403 Nürnberg, Adlerstraße 34. és
az A4C Marketing Kft. 1092 Budapest,
Bakáts tér 2. (a továbbiakban: a
Lebonyolító(k)) végzik.

3. cikk (Részvételi feltételek)
(1)
A Promócióban kizárólag olyan
nagykorú,
természetes
személyek
vehetnek részt, akik Magyarország
területén állandó lakhellyel vagy bejegyzett
jogi entitással rendelkeznek, és a Promóció
időtartama alatt résztvevőként jelentkeznek
a Promócióra. A Promóció Szervezője,
valamint a Lebonyolítók alkalmazottai,
illetve
azok
közvetlen
családtagjai
(házastárs, élettárs, szülők, gyerekek),
továbbá a Promóció lebonyolításában
bármilyen közvetlen módon résztvevő
egyéb személyek nem vehetnek részt a
Promócióban.

2. cikk (Az értékesítési kampány
időtartama)
(1)
A
Promóció
2022.10.01.
–
2022.11.15. (23:59). között, vagy az
ajándék
készlet
erejéig
kerül
megrendezésre. Mind a gumiabroncs
vásárlásoknak, mind azok felszerelésének,
mind a Promócióra történő regisztráció
megtételének a fenti határidőben kell
megtörténnie.

(2)
A Promócióban a vásárlók csak a
saját nevükben vehetnek részt, legfeljebb 2
alkalommal, maximum 2 szett, a
Promócióban
résztvevő
gumiabroncs
vásárlásával.
Az
összes
további
beküldéseik
törlésre
kerülnek.
A
Promócióban történő részvétellel a vásárló
kijelenti, hogy a megadott személyes adatai
a saját személyes adatai, és elfogadja jelen
Játékszabályt.

(2)
A Promóció célja a Continental
márka és a Continental téli gumiabroncsok
több promóciós és marketing anyagon és
tevékenységen keresztüli népszerűsítése,
ideértve az e-mailek és egyéb, a Szervező
aktuális eseményeiről szóló értesítések
küldését (pl. tájékoztatók az ajánlatokról,
promóciókról, új termékekről, árakról), a
játékokat, versenyeket és egyéb marketing
kampányokat, valamint a begyűjtött adatok
általános,
nem
személyre
szabott
(névtelen) alkalmankénti elemzését és
statisztikai feldolgozását a Szervező és a
weboldalak szolgáltatásainak fejlesztése
érdekében.

(3)
A jelentkezési lap weboldalon
történő beküldésével az érdeklődő vevő
automatikusan beleegyezik a vonatkozó
általános szerződési feltételekbe.
4. cikk (Az együttműködés módja)
(1)
Azok a 18. életévüket betöltő
vásárlók vagy jogi entitások, akik a
Promóciós időszak alatt csatlakoznak a
Promócióhoz,
részt
vehetnek
a
Promócióban.
(2)
Az értékesítési kampányban történő
részvétel feltétele egy Continental téli
gumiabroncs szett (téli személyautó-

(3)
A Promóció jelen Játékszabályában
megadott időtartama (dátumok és/vagy
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gumiabroncs,
téli
kisteherautógumiabroncs), vagy 4évszakos
gumiabroncs vagy terepjáró-gumiabroncs,
valamint 4x4 gumiabroncs készletben
történő
(egy
készlet
négy
(4)
gumiabroncsot
jelent)
megvásárlása,
valamint felszereltetése a Promóciós
időszak alatt. Amennyiben a gumiabroncsvásárlás
és/vagy
felszereltetés
a
Promóciós időszak előtt és/vagy után
történt, a Continental gumiabroncsok
vásárlása után nem jár a Promóció alatt
elnyerhető
ajándék.
A
Continental
termékeiről
további
tájékoztatás
a
www.continental.hu weboldalon található. A
Continental által forgalmazott egyéb
termékek
nem
vesznek
részt
a
Promócióban.

adatkezelési tájékoztatóját. Opcionálisan
megadhatja hozzájárulását nevének és email címének marketingcélú Szervező általi
felhasználásához,
valamint
szintén
opcionálisan egy két kérdésből álló
kérdőívre adhat válaszokat. Több szett
abroncs megvásárlása esetén (akár egy
számlán, akár több számlán kerül az
igazolásra) egy vásárló legfeljebb 2
regisztrációval vehet részt a Promócióban.
Ennél több regisztráció esetén csak az első
2 regisztráció érvényes. Amennyiben
ugyanazt a számlát több különböző
jelentkezésnél
is
felhasználják,
a
kiválasztási folyamatban csak az egyik
jelentkezést vesszük figyelembe. Az adatok
beküldése után a kapott adatokat
feldolgozzuk és hitelesítjük. Az egyeztetési
folyamat lezárulása után az adatokat
beküldő vásárlót e-mailen értesítjük a
beküldött adatok sikeres hitelesítéséről,
valamint megküldjük számára az ajándékot,
az elektronikus eMAG utalványt.
5) Bizonytalanság esetén, valamint ha
kiegészítő információkra van szükség, a
vásárló a Szervező központi irodájának email
címén
(hungary@continentalpromotion.com) veheti fel a kapcsolatot a
Szervezővel, munkanapokon 9:00 és 15:00
óra között.
(6) A vásárló a Promócióban való részvételi
szándékát az ajándék kiküldéséig bármikor
visszavonhatja. A részvételi szándék
visszavonásához e-mailt kell küldeni a
szervező
email
címére
(hungary@continental-promotion.com), a
tárgyban pedig az alábbi szöveget kell
feltüntetni:
részvételi
szándék
visszavonása az értékesítési promócióban.
Ebben az esetben a vásárló a továbbiakban
nem vesz részt a Promócióban, az abban
begyűjtött személyes és egyéb adatokat
pedig semmilyen célból nem használjuk fel,
illetve kezeljük a 2. cikkben leírtakon túl.

(3)
Vásárolni és felszereltetni is csak a
kijelölt értékesítési pontokon lehet, de ez a
2 hely eltérhet egymástól. A Promócióban
résztvevő
partnerek
listája
a
www.continental-promotion.com
weboldalon
található.
Vásárolni
Magyarország területén lehet.
A Promócióban történő regisztrációhoz a
vásárlónak el kell látogatnia a weboldalra
(www.continental-promotion.com), és a
szükséges lépések elvégzésével sikeresen
be kell küldenie a megfelelő adatokat. Meg
kell adni a gumiabroncs típusát, méreteit,
(ezen adatok a számlán vagy a
gumiabroncs külső felületén találhatóak), az
értékesítési pont (kereskedő) nevét, a
számla számát és a kiállítás dátumát, a
személyes adatokat (vezetéknév, utónév,
elérhetőségét
(telefonszám
/
mobiltelefonszám, e-mail cím)), fel kell
tölteni a vásárlást igazoló számlát, amelyen
szerepelnie
kell
a
Continental
márkanévnek, a gumiabroncs méretének,
valamint
a
gumiabroncs
típusának
(támogatott formátumok: JPG, PNG, PDF; a
maximum fájlméret 8 MB), valamint el kell
fogadni a Promóció Játékszabályát és az

5. cikk (Garantált ajándékok)
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(1) Minden vásárló, aki teljesíti jelen
Játékszabály 4. cikkében feltüntetett
feltételeket, elektronikus eMAG utalványt
kap. Az eMAG utalvány típusa a
megvásárolt gumiabroncs méretétől függ,
vagyis:

értelmezhetetlen vagy a feltételeknek nem
megfelelő
pályázatokért.
Az
ilyen
pályázatok érvénytelennek minősülnek, a
szervező ezeket nem veszi figyelembe a
kiválasztás során.
8. cikk (Személyes adatok védelme)

14-16 collos gumiabrancsok esetében
10.000 Ft értékű eMAG utalvány

(1)
A
Játékszabály
4.
cikkének
negyedik bekezdésében említett online
űrlap (a továbbiakban: Jelentkezési lap)
kitöltésével a vevő kinyilatkoztatja, hogy
teljeskörűen
megismerte
jelen
játékszabályt és elfogadja azt.

17-23 collos gumiabrancsok esetében
17.000 Ft értékű eMAG utalvány
Az utalványok érvényessége: 1 év
Felhasználási feltételei:
https://www.emag.hu/help/vasarlasiutalvany/

(2)
A regisztrációval a vásárló kifejezett
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a
Szervező a személyes adatait feldolgozza
és azokat a Lebonyolítók és az
alvállalkozók rendelkezésére bocsátja a
Promóció céljából (vezetéknév, utónév, email cím, telefonszám).

(2)
A
Promóció
promótálására
nyomtatott és elektronikus formában kerül
sor, a weboldalon szereplő nyeremények
képei csak illusztrációk.

(3)
A vevő tájékoztatást kap arról, hogy
a vonatkozó, személyes adatok védelméről
szóló törvénynek megfelelően bármikor
kérheti a szóban forgó személyes adatok
elérését, átírását, másolását, kiegészítését,
helyesbítését, letiltását és/vagy törlését,
valamint visszavonhatja a beleegyezését a
személyes adatok felhasználásába, ha
kérelmét elküldi a hungary@continentalpromotion.com e-mail címre az alábbi
tárggyal: személyes adatok törlése.

A
Szervező
összesen
maximum
14.440.000 Ft értékben biztosítja az eMAG
utalványokat.
A szervező fenntartja a jogot az ajándékok
módosítására.
(3)
Az ajándékok nem válthatók be
készpénzre vagy más termékekre.
6. cikk (A szervező vállalása a
promóciós SMS listából történő
mellőzésre vonatkozóan)

(4)
A Szervező a személyes adatok
védelméről szóló törvénynek megfelelően
vállalják a Promóció keretén belül
begyűjtött személyes adatok védelmét,
továbbá azokat – a kapcsolódó személyek,
illetve szerződéses adatkezelők kivételével
– nem továbbítják harmadik felek felé.

A Promóció résztvevői nem kerülnek rá
semmilyen promóciós SMS listára, és nem
kapnak fizetett SMS üzeneteket.
7. cikk (A szervező felelősségének
kizárása)

10. cikk (Kiegészítő információk)

A Szervező nem vállal felelősséget a
weboldal, a hálózat, a telefonvonalak vagy
a
kommunikációs
csatornák
meghibásodásáért
vagy
hibás
működéséért, továbbá a hiánytalan,

(1)
A játékszabályban foglaltakat a
magyar jogszabályoknak megfelelően kell
értelmezni.
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(2)
A Szervező jogosult visszavonni,
módosítani vagy kiegészíteni az általa
szervezett Promóció játékszabályait.
(3)
A Szervező jogosult módosítani a
Promóció jellegét, időtartamát, dátumait,
illetve lemondani a Promóciót. A változások
közzétételi
felülete
a
continentalpromotion.com weboldal.

Budaörs, 2022.09.30.

Internal

