AZ “500-AS CSALÁD “120” SOROZAT”
PROMÓCIÓ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A FCA Central and Eastern Europe Korlátolt Felelősségű Társaság, (Székhely: 1138 Budapest, Madarász
Viktor utca 47. A-B. ép. IV. em., cégjegyzékszám 01-09-167595 (mint a Promóció meghirdetője, a
továbbiakban „Hirdető”)) egy ingyenes promóciós ajándékkal ünnepli a Fiat 500 120 éves évfordulóját (a
továbbiakban, mint „Promóció”). A Promóció az alábbi feltételek szerint kerül lebonyolításra:
1. Promóciós időszak
A Promóció 2019. március 27. napjától 2019. december 31. napjáig tart és minden arra jogosult Fiat
Márkakereskedő (a továbbiakban Márkakereskedő(k)) részt vesz benne.
2. Promóciós termékek (a továbbiakban, mint “Promóciós Termék(ek”)
Az 500-as család “120’-as sorozat alábbi személygépjárművei:
Fiat 500 “120”;
Fiat 500L “120”;
Fiat 500X “120”;
(a továbbiakban, mint „Promóciós Termék(ek”)
3. Részvételi feltételek
A Promócióban kizárólag 18. életévüket betöltött, Magyarországon állandó lakcímmel rendelkezők (a
továbbiakban Vevők) vehetnek részt, akik 2019. március 5. és 2019. december 31. között (a Promóciós
Időszakban) Promóciós Terméket vásárolnak a Márkakereskedőtől. Bármely Vevő, a Promócióban történő
részvétellel úgy tekintendő, mint aki elfogadta és kötelezőnek ismerte el magára nézve a jelen Általános
Feltételeket.
4. Ingyenes Promóciós Ajándék
Azok a Vevők, akik a lenti 5. pontban rögzítettek szerint egy (azaz 1) Promóciós Terméket vásárolnak,
jogosultak egy ingyenes promóciós ajándékra. Az ingyenes ajándék egy három hónapos Apple Music
előfizetés (a továbbiakban Promóciós Ajándék), amelynek kereskedelmi értéke a jelenleg hatályos
kondíciók szerint meghirdetett „Egyéni” csomagban 1490,- Forint/hó. A félreértések elkerülése végett
rögzítjük, hogy az Apple Music nem vesz részt a Promócióban.
Az Apple Music új feliratkozói esetében az Ingyenes Ajándék az általános, az Apple ID eredetétől függően
egy-három-havi próbaidőszakon felül kerül biztosításra, azaz összesen akár 6 havi ingyenes előfizetést
jelent. Az Apple Media Szolgáltatásokról bővebb információ az alábbi weboldalon található:
https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/.

5. A Promóciós ajándék átvétele
A Promóciós Időszak időtartama alatt minden Vevő, aki egy (azaz 1) Promóciós Terméket vásárol, a fenti
4. pontban rögzített Ingyenes Ajándékra jogosult.
A Promóciós Termék átvételekor, minden Vevő tájékoztatást kap Márkakereskedőtől arról, hogy hogyan
juthat hozzá a Promóciós Ajándékhoz. A Promóciós Ajándék igényléséhez, a Vevőnek fel kell keresnie a
Mopar weboldalt az alábbi linken: https://maps.mopar.eu/en/register A Promóciós Ajándék igényléséhez a
Vevőnek ki kell töltenie egy regisztrációs űrlapot (ehhez szükséges a Vevő teljes nevének, email címének,
továbbá a jármű alvázszámának megadása). Amikor a Vevő befejezte a regisztrációt, Márkakereskedő
segítségével egy arra kijelölt weboldalon keresztül átirányításra kerül az Apple Music weboldalára, ahol a
Vevőnek meg kell adnia a bejelentkezéshez szükséges adatokat (ha a Vevőnek már van felhasználói fiókja)
és egy aktiváló kódot, melyet Márkakereskedő biztosít számára. Ha a Vevő még nem rendelkezik Apple
Music felhasználói fiókkal, akkor a Vevőnek létre kell hoznia egy fiókot a Promóciós Ajándék
aktiválásához. A Vevők a Promóciós Ajándékot 2020. szeptember 30. napjáig és csak egy alkalommal
aktiválhatják.
Az előfizetés ingyenes időtartamát követően, a Vevőnek kell kezdeményeznie és jeleznie az Apple Music
részére az előfizetés megszüntetését; máskülönben az előfizetés folytatódik és a Vevő részére
felszámításra kerülnek az Apple Music általános díjai.
A Promóciós Ajándékra az Apple Media Szolgáltatások Általános Feltételei irányadóak, amelyek
elérhetőek az alábbi weboldalon: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/. A Hirdető nem
vállal felelősséget a Vevő Apple Music előfizetésével kapcsolatban.
6. Személyes Adatok
A Promóciós Termék vásárlása során (vagy a Promóció időtartama alatt egyéb módon) Vevőtől származó
bármilyen információt - ideértve bármely személyes adatot is - a Hirdető és a cégcsoporthoz tartozó
társaságok, továbbá azok promócióban résztvevő beszállítói is és/vagy szerződéses partnerei a Hirdető
adatvédelmi irányelveiben rögzítetteknek megfelelően kezelik, illetve őrzik meg. Az Adatvédelmi
Irányelvek elérhetőek az alábbi weboldalon: https://www.fiat.hu/adatkezeles
A Promócióban történő részvétellel, a Vevő hozzájárul ahhoz, hogy a Hirdető gyűjtse és kezelje személyes
adatait, és elismeri, hogy elolvasta és elfogadta a Hirdető Adatvédelmi Irányelveit.
7. Általános feltételek
A Hirdető fenntartja a jogot arra, hogy módosítsa, meghosszabbítsa, felfüggessze vagy bármikor és
bármely olyan okból törölje a Promóciót, amely annak folytatását lehetetlenné teszi, a jelen Általános
Feltételekben rögzítettek figyelembevételével. Abban a nem várt esetben, ha a Promóció törlésre kerül, a

Vevők a jelen Általános Feltételek terjesztésével megegyező vagy ahhoz hasonló módon kerülnek
értesítésre. A Hirdető megtilthatja a Vevő részére a Promócióban történő részvételt vagy a Promóciós
Ajándék átvételét, ha saját hatáskörben megállapítja, hogy a Vevő csalással, hackeléssel, megtévesztéssel
vagy más tisztességtelen gyakorlattal megkísérli aláásni a Promóció jogszerű működését vagy zavarja,
bántalmazza, fenyegeti, illetve zaklatja a többi Vevőt vagy a Hirdető képviselőit.
A Hirdető nem felelős a tőle független, ellenőrzési körén kívülálló események által eredményezett
Általános Feltételek nem teljesüléséért vagy megszegéséért. A Promóció csak a Promóciós Ajándék
készletének erejéig tart. A Promóciós Ajándék nem átruházható, pénz vagy más alternatív szolgáltatás
nem kerül felajánlásra a Promóciós Ajándék ellenében a jelen Általános Feltételekben rögzítettek
kivételével.
A Hirdető súlyos gondatlanságának kivételével semmilyen úton nem tehető felelőssé sérülés, veszteség,
anyagi vagy egyéb kár illetőleg más költség esetén, amelyek a Vevő Promócióban történő részvétele
és/vagy a Promóciós Ajándék elfogadásának közvetett vagy közvetlen eredményeként állnak elő.
A Vevő kizárólagosan felelős a Promóciós Ajándékhoz kapcsolódó adófizetési kötelezettségek
teljesítéséért.
Amennyiben a Hirdető valamely jogát nem érvényesíti az nem jelent lemondást e jogokról. Bármely
jogvita esetén a Hirdető döntése a végleges.
A Promócióban történő részvétel feltétele a jelen Általános Feltételek teljes körű elfogadása
Ha a Promóció jelen feltételeinek bármely rendelkezése érvénytelen vagy jogellenes lenne, úgy e feltételt
úgy kell tekinteni, mint a többi feltételtől elkülönülő feltételt, és a Promóció többi feltétele továbbra is
irányadó.
A Promócióra egyebekben a magyar jogszabályok irányadóak és a vonatkozó magyar jogszabályok alapján
eljáró magyar bíróságok illetékesek.

