www.Penzugyikozpont.hu Ajándék utalvány akciós szabályzata!

Szervező:
Csorba Zsolt EV (továbbiakban szervező)
Székhely: 1152 Budapest, Beller Imre utca 70
Adószám: 76883453

E-mail: szakerto@penzugyikozpont.hu

A szervező internetes oldalán www.penzugyikozpont.hu akciós ajándékokkal támogatja az
érdeklődők azon döntését, hogy pénzügyi termékeik megkötéséhez a szervező segítségét kérjék.
A szervező minden esetben az érdeklődő igényeit veszi figyelembe, és a lakástakarék szolgáltatók
ajánlatait, mint versengő termékeket figyelembe véve az érdeklődőt tájékoztatja a lehetőségekről.
A szervező minden esetben elmondja, kérésre írásban is elküldi az érdeklődő részére az akció
részleteit, feltételeit, az igénylés menetét, melyeket alább is részletez.
Akció Leírása:
Az érdeklődő a www.penzugyikozpont.hu internetes oldalon, az általa kiválasztott pénzügyi
termékhez az akciók fül alatt https://penzugyikozpont.hu/lakastakarek-akcio vagy a kalkulátor
https://penzugyikozpont.hu/lakastakarekpenztar-kalkulator fül alatt kap információt arról, hogy
melyik pénzügyi termékhez milyen akció jár.
Az érdeklődő kérésére az akciók mixelhetőek, melyet a szervezővel tud igényeihez mérten alakítani.
Az akciókról bővebben tájékozódhat:
Erzsébet utalvány: https://www.erzsebetutalvany.hu
Wellness utalvány:
Ez egy üdülési utalvány, mely az alábbi szállodákban használható fel:
1, Zalakaroson a Club Caros Spa***** Wellness és Termál szállodában
2, Velencén a Velence Resort & Spa ***** Wellness és Termál szállodában és Önellátó Wellness
apartmanokban
3, Siófokon a Club 218*****Apartman szállodában
http://www.clubkaros.hu/
Milyen kedvezményre jogosít ez az utalvány?

2 éjszaka esetén 20.000 Ft
3 éjszaka esetén 40.000 Ft
4 éjszaka esetén 60.000 Ft
6 éjszaka esetén 100.000 Ft
Az utalványon fennmaradó kedvezmény a későbbiek folyamán bármikor felhasználható
Az utalvány 15 hónapig használható fel.
Az utalványok 20.000 Ft-s címletekben vannak

Ajándékra jogosulttá válik, amennyiben:
-

A kiválasztott pénzügyi termék aláírása megtörtént, továbbá
Az első megtakarítási összeg (20.150 Ft) befizetésre került, továbbá
A lakástakarék által kért szerződéskötési díj befizetésre került, továbbá
A lakástakarék a szervező részére visszaigazolta a szerződés elindulását, továbbá
A szervező megkapta a kötés után járó ellentételezést a lakástakarék szolgáltatótól

Ajándék átadása:
A szervező vállalja, hogy amint az ajándék átadhatóvá válik, írásban erről a jogosultat értesíti az általa
megadott e-mail címen, továbbá postán, ajánlott, tértivevényes levélben elküldi az ajándékot a
jogosulttal egyeztetett címre.

Részvételi szabályok:
A meghirdetett akcióban részt vehet amennyiben ön:
-

betöltötte 18. életévét, cselekvőképes, rendelkezik a Magyar hatóságok által kiállított
személyazonosító okmánnyal, Magyar lakcímmel, Magyar adóazonosító jellel.
Elfogadja, és betartja jelen akció szabályait, rendelkezéseit, továbbá a szerződés kötésekor
jelen okiratban foglaltakat aláírásával látja el.
Elfogadja adatkezelési szabályzatunkat, melyet szintén a szerződés kötésekor ír alá.
Az akcióban részt vevő termékek közül választ

Felelősség kizárása:

A szervező nem vállal felelősséget az érdeklődő által nem megfelelő formátumban, és vagy hibásan
megadott adatokból eredő károkért.
A szervező nem vállal felelősséget a nem saját regisztrációból, azaz más nevével, adataival történő
regisztrációból fakadó károkért.
A szervező nem vállal felelősséget, abban az esetben, ha az érdeklődő, szerződő, vagy
kedvezményezett nem jogosult az állami támogatás igénybevételére.
A szervező nem vállal felelősséget a különböző technikai hibákból eredő károkért, mint például
internet, szerver, kapcsolati hibák.
Lezáró rendelkezések:
Az érdeklődő a fentiek elfogadásával léphet az akcióban résztvevők körébe, aláírásával elismeri, hogy
a szabályzatot elfogadta, és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.
A szervezőnek joga van a szabályzatot egyoldalúan módosítani, mely módosítást weboldalán
(www.penzugyikozpont.hu ) teszi közzé.
A szervező kizárással élhet, amennyiben az érdeklődő nem felel meg az akciós szabályzatnak.

Dátum:

Közvetítő:
(Szervező képviseletében eljáró)
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