„Dél-Magyarországi Akció“
SZABÁLYZAT
1. Az Akció szervezője:
Autocentrum AAA AUTO Kft. (székhely: 2151 Fót, Fehérkő utca 1., cégjegyzékszám: Cg. 13-09109247, adószám: 13786708-2-13, képviseli: Martin Blaha ügyvezető és Karolina Topolová cégvezető)
2. Akció helyszíne:
Az AAA AUTO pécsi autószalonja (7632 Pécs, Megyeri út 76.) és az AAA AUTO szegedi autószalonja
(6728 Szeged, Algyői út 85.)
3. Az Akció időpontja:
Az akció 2016.10.24-től visszavonásig tart.
4. Az Akció résztvevői:
Az akcióban azon vevők vehetnek részt, akik
- az Autocentrum AAA AUTO Kft. pécsi illetve szegedi telephelyén gépjárművet vásárolnak; és
- a Dél-Dunántúli régióban (Somogy, Tolna és Baranya megyében) vagy a Dél-Alföldi régióban
(Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megyében) dolgoznak; és
- ezt az Autocentrum AAA AUTO Kft. részére munkaszerződéssel, megbízási szeződéssel,
munkáltatói igazolással vagy egy hónapnál nem régebbi bérkartonnal igazolják; és
- kitöltik a részvételi szórólapot, és
- megfelelnek a mindenkori törvényi feltételeknek, és
- amennyiben azok feltételeinek megfelelnek, úgy igénybe veszik az Autocentrum AAA AUTO
Kft. partnereinek finanszírozási lehetőségeit vagy készpénzért vásárolnak.
Az Akcióból kizárásra kerülnek az annak feltételeit nem teljesítő résztvevők. Az Akcióból kizárásra
kerülnek a törvényt vagy a jó erkölcsöt megsértő résztvevők is (pl. a szervezőnek valótlan információt
szolgáltat stb.).
Az Akcióban való részvételre jelentkezés a résztvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes,
azt a szervezőnek nem áll módjában elfogadni és a résztvevő nem részesül a kedveményben.
5. Az Akció kedvezményei:
Az Akcióban a vevő által megvásárolt gépjármű vételárától függően a vevő az alábbi
kedvezményekben részesülhet:
- amennyiben a vevő olyan gépkocsit vásárol, amelynek vételára 1.500.000,- forint alatt van, a
vevő az AAA Silver csomagra jogosult, mely alapján a vevő – választása szerint – ajándék
kötelező felszerelési csomagot kap az általa megvásárolt gépjárműhöz vagy 20.000,- Ft
kedvezményben részesül az általa megvásárolandó gépjármű vételárából;
- amennyiben a vevő olyan gépkocsit vásárol, amelynek vételára 1.500.000,- Ft és 3.000.000,között van, a vevő az AAA Gold csomagra jogosult, mely alapján a vevő – választása szerint –
e-Star Beauty típusú ajándék tabletet kap az általa megvásárolt gépjárműhöz vagy 40.000,- Ft
kedvezményben részesül az általa megvásárolandó gépjármű vételárából;
- amennyiben a vevő olyan gépkocsit vásárol, amelynek vételára a 3.000.000,- forintot
meghaladja, a vevő az AAA Platina csomagra jogosult, mely alapján a vevő – választása

szerint – TT Orbit 430 típusú ajándék GPS navigációt kap az általa megvásárolt gépjárműhöz
vagy 60.000,- Ft kedvezményben részesül az általa megvásárolandó gépjármű vételárából.
A kedvezmény nem ruházható át. A kedvezmény érvényesítésére, ill. átvételére kizárólag a gépjármű
vásárlásával egyidejűleg van lehetőség. A szervező a tárgyi kedvezmények minőségi hibáiért,
meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve ha a felelősség kizárását a vonatkozó jogszabályi
előírások rendekezései kifejezetten tiltják. A vevő a tárgyi kedvezmény hibájával, meghibásodásával
kapcsolatos igényeit a tárgyi kedvezményhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében
érvényesítheti.
A szervező fenntartja magának a jogot, hogy a meghirdetett nyereményt más, hasonló típusú és
értékű nyereménnyel helyettesítse. A szervező felelősségét a nyeremények esetleges hibái esetén a
Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései szabályozzák.
6. További feltételek:
Az akcióban való részvételnek további feltételei:
- az akció nem kapcsolható össze más párhuzamosan futó akcióval vagy kedvezménnyel és
visszamenőlegesen nem vehető igénybe;
- a gépjármű vásárlására az Autocentrum AAA AUTO Kft. Általános Szerződései Feltételeiben
foglaltak irányadók (A szolgáltatások díjáról és feltételeiről és az Általános Szerződési
Feltételekről további információk a www.aaaauto.hu oldalon találhatóak).
7. Tájékoztató információk:
A szervező jogosult bármikor befejezni, meghosszabbítani, lerövidíteni, felfüggeszteni azt, vagy
módosítani az Akciót. Az Akció megszüntetéséről, meghosszabbításáról, lerövidítéséről vagy
felfüggesztéséről, illetve a Szabályzat módosításáról a Szervező a www.aaaauto.hu internetes oldalon
tájékoztatja a vevőket.
A szervező nem felel az internetes oldalak tartalmának helyességéért, teljességéért vagy
aktualitásáért, de a www.aaaauto.hu-n található autókínálat aktualitásáért sem. Az autó-adatbázis
frissítése legalább hetente egyszer megtörténik. Az egyes autók elérhetőségéről szóló információk az
ügyfélszolgálati telefonvonalon, az autó kártyáján található elektronikus kapcsolati űrlapon keresztül
és az AAA AUTO kirendeltségeken állnak rendelkezésre, míg a kedvezményes gépkocsikról és a
kedvezmény igénybevételének feltételeiről a kirendeltség munkatársai adnak felvilágosítást.
8. Személyi adatok és szerzői jogok:
Az Akcióban való részvétellel, valamint a szervezőnél történt regisztrálással minden vevő feljogosítja
a szervezőt, hogy a megadott személyi adatokat manuálisan és számítástechnika segítségével is,
marketing tevékenység céljából – az adatvédelmi törvénnyel összhangban – üzleti ajánlatok küldése
céljából rögzítse, feldolgozza. A személyi adatok feldolgozására, valamint az üzleti és marketing
ajánlatok megküldésére vonatkozó jóváhagyás érvényessége az Akció lejártától számított 5 év.
A személyi adatok szolgáltatása önkéntes.
A személyi adatok feldolgozására, valamint az üzleti és marketing ajánlatok megküldésére vonatkozó
jóváhagyás írásban, a hatályban lévő jogszabályok által megállapított feltételek mellett vonható
vissza. A jóváhagyás visszavonása a szervező részére történő kézbesítés pillanatától hatályos és a
következménye a vevő további részvételének kizárása az Akcióból, beleértve a kedvezményre
vonatkozó jogosultság elveszítését is, amennyiben a jóváhagyás visszavonására még annak átvétele
előtt kerülne sor. A vevő ugyanakkor a személyi adatok védelméről szóló törvény értelmében

jogosult az őt érintő adatokhoz hozzáférni, azokat kijavítani, blokkolni, vagy a kiegészítésüket, esetleg
megsemmisítésüket kérni az info@aaaauto.hu email címre írt elektronikus levél, a Szervező
székhelyére (2151 Fót, Fehérkő utca 1.) írott levél formájában, illetve telefonon a 06 1 810 0000
telefonszámon.
Az Akcióban való részvétellel, valamint a szervezőnél történt regisztrálással minden vevő feljogosítja
a szervezőt, hogy az Akcióban való részvétel esetén a vezeték- és utónevét, fényképeit és szóbeli
megnyilvánulásait a szervező reklámcélokra felhasználja, így a szervező ingyenesen használhat fel
minden olyan szóbeli megnyilvánulást, audio- és videofelvételt, fényképet (a továbbiakban
együttesen: „felvétel“), amelyre az Akció megrendezésével kapcsolatosan tett szert, esetleg a
felhasználásukkal megbízhat harmadik személyt is, bármilyen médiában (sajtó, rádió és
tévéközvetítés, internet stb.), reklámfelvételek terjesztése, nagy- és kisméretű reklámhordozók stb.
formájában, mégpedig az Akció befejezésének időpontjától számított 5 évig, és a jelen engedély
mindazon harmadik személyekre is vonatkozik, akik részére a szervező a felvételt rendelkezésre
bocsátotta.
9. Záró rendelkezések:
A Szabályzat harmadik személyekkel szemben az Akció Játék nyilvános meghirdetésének napjával lép
hatályba. Az Akció Szabályzatának esetleges különböző szövegezései esetén a www.aaaauto.hu
internetes oldalon közzétett utolsó szövegezés tekintendő érvényesnek és kötelező érvényűnek.
Az Akcióban résztvevők a Szabályzatot önmagukra nézve kötelező érvényűnek tekintik. A Szabályzat
egyes rendelkezései és az Akció reklámozó promóciós anyagok közötti értelmezési különbség esetén
irányadónak a jelen Szabályzat érintett rendelkezései tekintendők.
Bármilyen, a jelen Akcióból következő, vagy azzal kapcsolatosan felmerülő vita a szervező
határozatával kerül eldöntésre.
Mindenkinek joga van betekinteni a jelen Szabályzatba, és fénymásolatot kérni róla. A Szabályzat a
szervező telephelyén, valamint a www.aaaauto.hu internetes honlapon áll rendelkezésre.
Amennyiben az Akcióval kapcsolatos kérdése van, azt az info@aaaauto.hu emailcímen teheti fel a
szervezőnek.

Fót, 2016. október 24.
Autocentrum AAA AUTO Kft.

