Játékszabályzat
1. Az akció elnevezése, szervezője
Az akció elnevezése: „Continental Gondoskodás” (a továbbiakban: „Akció”)
Az Akció szervezője: Continental Hungaria Kft., székhely: 2040 Budaörs, Távíró köz 2-4., 13-09-070676,
adószám 10505506-2-44 (a továbbiakban: „Szervező”)
2. Az Akcióban résztvevő és abból kizárt személyek
Az Akcióban részt vehet minden 18. életévét betöltött, természetes személy, aki Magyarországon
lakóhellyel rendelkezik, vagy jogi személy, aki magyarországi székhellyel rendelkezik.
Az Akcióban nem vehetnek részt a Continental Hungaria Kft. és a lebonyolításban részt vevő cégek
tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és azok hozzátartozói.
3. Az Akció időtartama
Az Akció 2019. március 04. napján 00.00.00 órától visszavonásig tart (az eredeti, április 30-ai határidőt
meghosszabbítottuk). Az akció visszavonásának dátuma az akció weboldalán kerül feltüntetésre.
A játék feltételeiként szolgáló gumiabroncs-vásárlásnak, ContiSafe3TM vásárlásnak, abroncsfelszerelésnek, és az Akcióhoz szükséges regisztrációnak (tehát ezek mindegyikének) ezen időszakban
kell megtörténnie. Amennyiben az Akció időtartamát megelőzően és/vagy követően történtek a
vásárlások, az abroncs-felszerelés és a regisztráció, azon pályázatok az Akcióban nem vesznek részt
(ez csakis az Akcióban való részvételt befolyásolja, a ContiSafe3TM szolgáltatási csomagra való
regisztráció ettől függetlenül érvényes lesz).

4. Az Akcióban résztvevő termékek
Az Akcióban a Continental nyári személygépjármű-abroncsok vesznek részt. Az Akcióban a Szervező
által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.
5. Az Akcióba való jelentkezés menete
Minden vásárló, aki az Akció időtartama alatt (3. pont) vásárol egy garnitúra (4 db) a 4. pontban
meghatározott terméket, és azokat fel is szerelteti, valamint hozzá ContiSafe3TM szolgáltatási
csomagot is beszerez az Akcióban résztvevő partnereink egyikénél* és regisztrál, garantált, értékes
ajándékokban részesül.
Az Akció időtartama alatt a min. 17”-os abroncsgarnitúrát vásárlók számára a ContiSafe3TM
szolgáltatási csomag ingyenes (de számlán való feltüntetése szükséges).
*Az Akcióban résztvevő partnereink listája az Akció honlapján, a www.continentalgondoskodas.hu
oldalon található.
Az Akcióban való részvételhez és a regisztrációhoz az alábbi dokumentumok szükségesek:
- Abroncs számla
- Abroncs felszerelési számla
- ContiSafe3TM számla (a min. 17”-os abroncsgarnitúrát vásárlók számára ez ingyenes, de a
beszerzését számlával kell igazolni: 100% kedvezménnyel csökkentett, 0 Ft-os értéken)
Ezen tételek szerepelhetnek 1 számlán, de akár több külön számlán is, abban az esetben mindhárom
számla feltöltésére szükség lesz majd a regisztráció során, mégpedig a számlák digitalizált formájában
(támogatott formátumok: JPG, PNG, PDF, maximális fájlméret 8MB)

A vásárlást bizonyító eredeti blokkot/számlát meg kell őrizni, mert a nyertes ajándékra való jogosultságát
ez igazolja. A blokk/számla akkor alkalmas a vásárlás, és egyben az ajándékhoz való jogosultság
bizonyítására, ha abból egyértelműen kiderül, hogy a vásárlás az akciós időtartamban, az Akcióban
résztvevő partnerek egyikében történt, és hogy a vásárlás tárgya a 4. pont alatti termék volt az 5. pont
alatti mennyiségben. Kizárólag azon vásárlást igazoló számlákat áll módunkban elfogadni, melyeken a
termék márkája, mérete és mintázata pontosan kerül megnevezésre.
A számlák mellett szükség lesz még:
- Gépjármű alapadatai
- Tulajdonos vagy üzembentartó alapadatai
Egy személy korlátlan mennyiségű abroncsgarnitúrát, illetve ContiSafe3TM szolgáltatási csomagot
vásárolhat, azonban felhívjuk a figyelmét, hogy a regisztráció gépjárműhöz is kötött, és a regisztráció
során meg kell minden alkalommal adni az adott szolgáltatási csomaghoz tartozóan a gépjármű
rendszámát, melyre a szolgáltatást érvényesíteni szeretné.
Egy vásárló attól függetlenül, hogy hány garnitúra abroncsot és ContiSafe3TM szolgáltatási csomagot
vásárolt, maximum 2 ajándékcsomagra jogosult. Több regisztráció esetében ez praktikusan azt jelenti,
hogy az akciós időszak alatt, időrendben az első 2 regisztráció után jár az ajándékcsomag, a többi
regisztráció után már nem. Ettől függetlenül a ContiSafe3TM szolgáltatás ugyanúgy érvényes lesz az
összes regisztrációra.
Ha minden dokumentum és adat a rendelkezésére áll, szükséges elvégezni a regisztrációt, elektronikus
úton.
A regisztrációs felület a www.continentalgondoskodas.hu weboldalról érhető el, a „Regisztráció” gomb
megnyomásával.
A regisztrációs oldalon minden mező kitöltése kötelező.
A regisztrációs folyamat végén a szerződéses feltételek és nyilatkozatok bepipálással történő elfogadása
esetén megtörténik a ContiSafe3TM szolgáltatásra a regisztráció, és a regisztráció másnapjától él a
szolgáltatás, 2 éven át.
Amennyiben a regisztráló a jelen Akcióra is szeretne pályázni, úgy annak feltétele a Játékszabályzat
bepipálással történő elfogadása IS. Amennyiben a regisztráció végén a Játékszabályzat nem kerül
elfogadásra, úgy az Akcióra a pályázat érvénytelen.
A regisztráció végén a Vásárló 2 db e-mailt fog kapni a megadott e-mail címre:
- Visszaigazolás a ContiSafe3TM szolgáltatásra való regisztrációról
- Visszaigazolás az Akcióra való jelentkezés kézhezvételéről
A regisztrációt követően az adatok feldolgozásra kerülnek: a számlákat ellenőrizzük. Amennyiben az
adategyeztetési folyamat lezárult, és a pályázathoz kapcsolódó dokumentumok rendben vannak, újabb
visszaigazoló e-mailt küldünk arról, hogy a pályázatot rendben találtuk, és hamarosan postázzuk a
garantált ajándékot.
6. A garantált ajándékok:
A garantált, értékes ajándékok a megvásárolt gumiabroncsok keréktárcsa-átmérője alapján 3 kategória
szerint alakulnak:

I. kategória
16 col keréktárcsa-átmérőig egy adidas hátizsákot (BP Power III Medium) adunk ajándékba.
II. kategória
17-18 col átmérő esetén egy adidas baseball sapkát és egy adidas kulacsot (Performance Bottle 500
ml) adunk, valamint számukra a ContiSafe3TM szolgáltatási csomag ingyenes.
III. kategória**
19 col keréktárcsa-átmérőtől egy adidas hátizsákkal (ZNE Backpack Core) lepjük meg, valamint
számukra a ContiSafe3TM szolgáltatási csomag ingyenes.
Az egyes kategóriák ajándékai között nincs „átjárás”, tehát másik kategória nyereményeit igényelni nem
lehetséges.
A promóciós szórólapon és az Akció honlapján a nyeremények fotói csak illusztrációk.
Az ajándék termékek a készlet elérhetőség függvényében módosulhatnak, a változtatás jogát Szervező
fenntartja.
A feltételek teljesülése esetén a Continental Hungaria Kft. a beérkezés sorrendjében, a jogosult vásárló
nevére és címére az akció lezárást követően legkésőbb 2019. augusztus 31-ig postázza
futárszolgálat segítségével a vásárlási akció keretében kiajánlott adidas ajándékokat.
A Continental Hungaria Kft. a nyeremények átadásáig kizárhatja az akcióból azt a regisztrációt és
számlát, amelynek alapján a vásárló részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a feltüntetett
személyes adatok nem valósak vagy tévesek. A vásárló téves, vagy értelmezhetetlen
adatszolgáltatásából eredően a Continental Hungaria Kft.-t felelősség nem terheli.
A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre vagy más termékre sem váltható át. A nyeremény
utáni adózási kötelezettség a Continental Hungaria Kft.-t terheli.
7. Adatkezelés:
Az akcióval kapcsolatos tudnivalókat az Adatvédelmi tájékoztató Continental Gondoskodás akció
dokumentum tartalmazza.
8. Egyéb rendelkezések:
A Continental Hungaria Kft. fenntartja a jogot az Akció idő előtti felfüggesztésére vagy megszüntetésére
indoklás nélkül, amely magával vonja a vásárlók adatainak felhasználására vonatkozó vevői
nyilatkozatok semmisnek nyilvánítását is. Ha az Akció felfüggesztésére vagy megszüntetésére kerül sor,
a Continental Hungaria Kft. kizárja az ebből származó bármiféle felelősséget. Az Akció részvételi
szabályai minden annak feltételeit teljesítő résztvevőre egyenlően vonatkoznak.

