A MAGYAR CETELEM BANK ZRT. „AJÁNDÉK TABLET” PROMÓCIÓ SZABÁLYZATA
2016. NOVEMBER 1.- 2016. DECEMBER 31.

1. A MAGYAR CETELEM BANK ZRT. (SZÉKHELYE: 1062 BUDAPEST, TERÉZ KRT. 55-57.,
CÉGJEGYZÉKSZÁM: FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK CG. 01-10-043269) (TOVÁBBIAKBAN: BANK), ÁLTAL
SZERVEZETT PROMÓCIÓBAN AZ A TERMÉSZETES SZEMÉLY (TOVÁBBIAKBAN: ÜGYFÉL) VEHET RÉSZT:
1.1 aki a Banktól személyi kölcsönt igényelt, és valamennyi - a végleges
hitelbírálathoz szükséges – okiratot a Bank részére - a fentiekben megjelölt
időszakban - rendelkezésre bocsátotta hiánypótlás nélkül, és
1.2 akinek a Bank 1 500 000 (egymillió-ötszázezer) Ft összegű vagy afeletti
személyi kölcsönt folyósít a promóció időtartamában;
1.3 aki folyósított személyi kölcsöne törlesztő részleteinek megfizetésére a
csoportos beszedési megbízást választotta;
1.4 aki regisztrál a Szabályzatban megjelölt időszakban a Bank NetBank
rendszerébe;
1.5 aki hozzájárul a kereskedelmi ajánlatok fogadásához direkt marketing levél,
e-mail, SMS és telefon útján is és;
1.6 aki a Promócióban való részvételével elfogadja a jelen szabályzatban
lefektetett valamennyi feltételt;
A Promócióban a fenti valamennyi feltételnek mindenben megfelelő valamennyi
Ügyfél automatikusan részt vesz. Amennyiben valamely, fenti feltételeknek
megfelelő Ügyfél a Promócióban nem kíván részt venni, úgy azt a Promóció
befejezéséig írásban bármikor jelezheti a Bank felé.
2. AZ PROMÓCIÓ MENETE
A Promóció során – az alábbiakban meghatározottak szerint – az az Ügyfél, aki
mindenben megfelel a részvételi követelményeknek (1. pont), valamint a jelen
Szabályzatban írt valamennyi feltételnek egy LENOVO Tab2 Adam A7-10 7
tabletet kap. Amennyiben a Bank beszállító partnerének készletében a
Játékszabályzatban szereplő tablet nem elérhető a Bank piaci árban és
funkcionalitásban megegyező készüléket küld az arra jogosultak részére, amely
eltérő márkájú, illetve típusú lehet, mint a jelen Játékszabályban megnevezett
termék. A tabletre az az Ügyfél jogosult, aki a Banktól 2016. november 1. és
2016. december 31. között személyi kölcsönt igényel 1 500 000 (egymillióötszázezer) Ft, vagy e fölötti összegben, és valamennyi, a hitelbírálathoz
szükséges dokumentum hiánypótlás nélkül legkésőbb 2016. december 31.
napjáig beérkezik a Bankhoz. Ezt követően a hitelbírálat az Ügyfél számára
pozitív eredménnyel zárult, a kölcsönszerződésben rögzített, a jelen
Szabályzatnak megfelelő összeg folyósításra került legkésőbb 2017. január 29.
napjáig.

A Promócióban való részvételre való jogosultságot a Bank az alábbi
időpontokban vizsgálja:
-

2016. november 14.
2016. november 28.
2016. december 12.
2016. december 28.
2017. január 30.

A jogosult Ügyfelek részére a vizsgálat időpontjától függően legkésőbb 30
(harminc) napon belül kiküldi a tabletet.
A Bankot a tablet beszerzésén és igazolt kiszállításán kívül további kötelezettség
a Promócióval kapcsolatosan nem terheli.
A tabletet a Bank előzetes értesítés nélkül, a készüléket biztosító partner (Média
Markt) futárszolgálatával küldi meg a jogosult Ügyfelek nevére a szerződésben
feltüntetett levelezési címére. Ügyfél ezúton hozzájárul, hogy adatait (név,
levelezési cím) a Bank átadja a készüléket biztosító partnernek, a tablet
kiszállítása érdekében. Az átvételi elismervény aláírásával Ügyfél kifejezetten
elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglaltakat. A
szabályosan
átadott
ügyféllistán szereplő küldemények kézbesítésének elmaradásáért vagy
késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Bank
semmilyen felelősséget nem vállal. A tablet készpénzre nem váltható át és másra
nem ruházható át. Amennyiben a jogosult Ügyfél a futárszolgálat útján
megküldött tabletet nem veszi át, azt a Banktól a továbbiakban nem követelheti.
A jogosult Ügyfeleket a tabletekkel kapcsolatosan nem terheli adófizetési
kötelezettség. Az Promócióban résztvevők minden tekintetben kifejezetten
elfogadják a jelen Szabályzat rendelkezéseit.
Az Promócióban történő részvétel feltételeinek fennállását a Bank az Promóció
időtartama alatt vizsgálhatja, és amennyiben az Ügyfél nem felel meg jelen
Szabályzat feltételeinek, úgy az érintett Ügyfél(eke)t az Promócióból a tablet
átadásáig/átvételéig, illetve az Promóció során bármikor kizárhatja.
3. AZ PROMÓCIÓBAN NEM VEHETNEK RÉSZT AZ ALÁBBI SZEMÉLYEK:
3.1 a Bank vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli
hozzátartozói (Ptk.8:1. § (1) bekezdés 1.);
3.2 az Promóció lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és
azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1.).

4. ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM:
4.1 az Promócióban való részvétel az 1. pontban rögzítetteknek megfelelően
önkéntes és - valamennyi feltétel együttes teljesítése esetén - automatikus;
4.2 a Bank a 4.1 pontban foglaltak mellett szavatolja, hogy az adatkezelés
mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A
Bank az adatkezelés ideje alatt bármikor lehetőséget biztosít az Ügyfeleknek
arra, hogy tájékoztatást kérjenek személyes adataik kezeléséről, kérjék azok
helyesbítését, törlését, vagy zárolását az alábbi címeken: Magyar Cetelem
Bank
Zrt.
1384
Budapest,
Pf.
745.
címen
vagy
az
ügyfelkerdesek@cetelem.hu e-mail címen. Ezen kívül az Ügyfeleket megilleti
a személyes adataik kezelése elleni, az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló törvény szerinti tiltakozás, és a bírósági
jogérvényesítés joga.
Az Promócióval kapcsolatosan
telefonszámon kaphat.
Budapest, 2016. november 1.
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