
Pirelli 2014 téli promóció 
 
A Pirelli Hungary Kft. (1117 Budapest, Alíz utca 2. B. lh 6. em., cégjegyzékszám: 01-09-704427, a továbbiakban: Szervező) 
Pirelli 2014 téli promóció néven szerencsejátéknak nem minősülő nyereményjátékot (a továbbiakban: Promóció) szervez. A 
Promócióban részt vevők az alább meghatározott feltételek teljesülése esetén Sodexo Bónusz utalványra, Pirelli téli szettre, 
valamint a fődíj (egy pár Pirelli PZero síléc) sorsolásán való részvételre jogosultak. 
 
Vásároljon 2014. október 20. és november 30. között egy garnitúra (négy darab) Pirelli téli személy vagy SUV abroncsot, 
regisztráljon az alább megadottak szerint, és – a megvásárolt gumiabroncs méretétől függően --  Sodexo Bónusz utalványt 
kap ajándékba: 
 

- 16 coll esetén 6000 Ft 
- 17 coll-tól 16.000 Ft értékben 

A promócióban egy vásárló legfeljebb két Sodexo Bónusz utalványt kaphat. 
 
Pirelli téli csomagot (sál, sapka és kesztyű) kap Sodexo Bónusz utalványa mellé, ha a Pirelli abroncsok vásárlásakor a 
kereskedőtől kapott Pirelli matricát felragasztja autójára, lefényképezi, és feltölti azt regisztrációjával együtt, vagy a 
regisztráció mellett elküldi a kontakt@pirelli.com email címre. Amennyiben a fotót a kontakt@pirelli.com email címre 
küldi, a tárgy tartalmazza a következő megjelölést: „Pirelli téli csomag”. Az emailben a fotóval együtt adja meg a 
regisztrációban használt nevet és email címet. Pirelli téli csomagotcsak a regisztráció és fotó együttes feltöltése (e-mailben 
történő eljuttatása) esetén küldünk! 
 
 
Pirelli PZero síléc 
A Pirelli PZero sílécet a regisztrált és az autóra felragasztott Pirelli matricáról készült fényképet feltöltők között sorsoljuk ki 
2014. december 9-én közjegyző jelenlétében. A nyertest email-ben értesítjük. 
 
A promóció menete: 
 

1. Vásároljon legalább egy garnitúra (négy darab) Pirelli téli abroncsot a promócióban résztvevő kereskedésekben a 

Promóció időtartama alatt: 2014. október 20 - november 30 között. 

2. Regisztráljon a www.pirelli.hu/telipromo honlapon és töltse fel a gumiabroncsok számlájának elektronikus 

változatát. A regisztráció során kötelező megadnia kereszt- és vezetéknevét, telefonszámát, e-mail címét, azt a 

címet, ahová a küldeményt (esetlegesen a fődíjat) személyesen Önnek kézbesíthetjük, valamint autójának 

márkáját és típusát. Ezen kötelező adatokon felül opcionálisan megadhatja nemét, születési dátumát, autójának 

életkorát, az egy év alatt megtett kilométerek számát, a Pirelli kereskedő nevét és címét, ahol a gumiabroncs 

garniturát megvette, valamint a vásárolt abroncs mennyiségét, átmértő-mintázatát és a korábban használt 

abroncs márkáját. Regisztrációja csak a kötelező adatok teljeskörű megadása esetén, és a regisztráló személy 

nevére kiállított számla esetén érvényes. Kizárólag azok a vásárlók kaphatnak ajándékutalványt, akik érvényesen 

regisztráltak, és a gumiabroncs márkáját, méretét is részletező, névre szóló számlát feltöltik a honlapra legkésőbb 

december 6-ig.  

3. Pirelli téli csomagért a regisztráción felül az autóra felragasztott Pirelli matricáról készült fényképet is töltse fel 

vagy küldje el a kontakt@pirelli.com email címre. Fénykép nélkül nem áll módunkban az ajándékutalvány mellé 

Pirelli téli csomagot is küldeni. 

4. A Szervező – amennyiben a feltételeknek megfelel – a regisztrációtól, illetve a fénykép feltöltésétől vagy e-

mailben történő megküldésétől számított 30 napon belül elküldi Önnek a Sodexo Bónusz ajándékutalványt, , 

valamint a fotó feltöltése vagy annak a kontakt@pirelli.com email címre történő megküldése esetén a Pirelli téli 

csomagot. 

A Promócióban nem vehetnek részt a Pirelli Hungary Kft. , valamint a Promócióban részt vevő gumiszervizek dolgozói és 
azok hozzátartozói. 
 
A Promócióban minden vásárló részt vehet, aki a Promóció időtartama alatt legalább egy garnitúra (négy darab) 16 collos, 
vagy annál nagyobb átmérőjű téli Pirelli személy- vagy SUV abroncsot vásárol, egy a Promócióban részt vevő kereskedőnél. 
A Promócióban részt vevő kereskedők listáját a www.pirelli.hu/telipromo oldalon találja. 
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