„Ajándékozza meg kiskedvencét!”
garantált ajándék akció szabályzata
Jelen szabályzat az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. hivatalos
weboldalain (www.aegon.hu, www.aegondirekt.hu) meghirdetett „Ajándékozza
meg kiskedvencét!” elnevezésű akcióra vonatkozó feltételeket foglalja össze.

1. Az akció Szervezője és az Adatkezelője
Az akció szervezője az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.
(székhely: 1091
Budapest, Üllői út 1.;
adószám: 10389395-4-44;
cégjegyzékszám: 01-10-0401365, NAIH adatkezelési azonosítóink: 55534/2012 –
55547/2012; 55837/2012-55847/2012) továbbiakban Szervező, Adatkezelő. Az
Adatkezelő adatkezelési gyakorlatáról a társaság honlapján www.aegon.hu érhető
el további információ.

2. Az akció időtartama
Az akció 2020. február 12-től a készlet erejéig (120db Trixie etető) 2020.
április 14-ig augusztus 27-ig, azonos ideig tart.

3. Az akció részvételi feltételei
Az akcióban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, e-mail címmel rendelkező
természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel
rendelkezik (továbbiakban: Játékos, Résztvevő), és 2020. február 12-től a
készlet erejéig (120db Trixie etető), vagy 2020. április 14-ig augusztus 27ig
bezárólag
kisállat-biztosítás
szerződést
köt
a
www.aegon.hu,
www.aegondirekt.hu weboldalak egyikén keresztül. TOVÁBBÁ:
- ún. Maxi kisállat-biztosítási csomagot választ,
ÉS
- elfogadja az " Ajándékozza meg kiskedvencét!” című szabályzatot,
ÉS
- kisállat-biztosítása élő és éves díját bankkártyával rendezi.
Az akció feltételeinek maradéktalanul eleget tevő személyek egy ajándék Trixie

automata etetőt és itatót 1,5L kapnak az érvényesen létrejött kisállatbiztosításuk után.

4. Az akció keretében adott ajándékok
A 3. pontban foglalt feltételeknek megfelelő résztvevőknek a Szervező egy Trixie
automata etetőt és itatót 1,5L ad ajándékba. Az ajándékot a Szervező

futárszolgálattal szállítja házhoz a jogosultaknak
szerződéskötési folyamatban megadott levelezési címre.

a

kisállat-biztosítási

Az ajándék készpénzre nem átváltható. A felhasználó által esetlegesen rosszul
megadott szállítási adatok miatt felmerülő szállítási problémákért a Szervezőt
felelősség nem terheli. A Szervező minden tőle telhetőt elkövet, hogy a jogosultak
hozzájussanak ajándékcsomagjukhoz. Az esetleges termékhibákért, a termék
helytelen használatából fakadó esetleges egészségügyi problémákért a Szervezőt
felelősség nem terheli.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy beszerzési nehézségek esetén,
teljesítményben hasonló, akár más márkájú eledeladagolót, vagy az ajándék
értékének megfelelő vásárlási utalványt biztosítson a jogosult számára.
Az ajándékok cseregaranciával rendelkeznek. Garanciális ügyekkel kapcsolatban
kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot:
 E-mail: online@aegon.hu
Az akció kizárólag új, Aegon Kisállat-biztosításra vonatkozik, már meglévő Aegon
kisállat-biztosítási szerződés átdolgozásával vagy módosításával nem lehet részt
venni az akcióban. Felhívjuk a figyelmet, hogy a szerződést - bármelyik fél - csak
a biztosítási szabályzatban meghatározott módon szüntetheti meg.

