
 

 
 Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt az alábbi szabályzatot 2018. január 15-ig 

meghosszabbítja: 
 

„NE TÖRJE FEJÉT!” AEGON KERÉKPÁR 

BIZTOSÍTÁSI AKCIÓ LEÍRÁSA 

2016. január 01-től 2017. március 31 2018. január 15-ig az Aegon.hu és az Aegondirekt.hu 
weboldalakon Aegon kerékpár biztosítási szerződést online kötő felhasználók számára az Aegon 
Magyarország Általános Biztosító Zrt. kuponkedvezmény akciót hirdet. 
Az akcióban részt vehet bármilyen magyarországi állandó lakcímmel rendelkező, legalább 18 éves 

magyar állampolgár, aki a biztosítási feltételekben foglaltak szerint Aegon kerékpár biztosítási 

szerződés megkötésére jogosult. Az akció keretében fent nevezett felhasználók online kedvezményt 

biztosító egyedi kuponkódra jogosultak, melyet a www.3mgdesignstore.com oldalon tudnak 

beváltani, amennyiben ott a kedvezményre jogosító kupon egyedi azonosítóját az online vásárlási 

felületen megadják, az alábbiak szerint: 

 A kuponkód beváltására a levélben visszaigazolt határidőn belül van lehetőség. 

o Meglévő ügyfelek esetében 2017.02.15-ig. 2018.02.15-ig. 

o Új kötés esetében a kötést követő hónap 15-ig, legkésőbb 2017.03.31-ig. 

2018.02.15-ig. Az akcióban a kuponkiadás utolsó napja: 2018.01.15 (az akció 

érvényességének utolsó napja), melyet ez esetben legkésőbb 2018.02.15-ig lehet 

felhasználni.  

 Egy kupon egyszer váltható be. 

 A kupon 20.000 Ft feletti vásárlás esetén érvényes és összehajtható sisakra vagy designer 

sapkára váltható be. 

 A kedvezmény a www.3mgdesignstore.com oldalon más kedvezménnyel nem vonható össze. 

 A kuponkódot a www.3mgdesignstore.com oldalon a vásárlási folyamat során kell megadni. 

 A kód megadásával a vásárlás összege csökkeni fog. 

 

A kedvezmény mértéke 

Amennyiben az Aegon KERÉKPÁR BIZTOSÍTÁST 2016.12.08-a előtt kötötte, úgy 5.000 Ft kedvezményt 

biztosító kuponkódra jogosult. 

Amennyiben az Aegon KERÉKPÁR BIZTOSÍTÁST 2016.12.08-án, vagy utána kötötte, úgy az éves díjjal 

(egyéb kiegészítők nélkül pl.: balesetbiztosítás) megegyező összegű kedvezményt biztosító 

kuponkódra jogosult: MINI – 4.620Ft, OPTI - 9.240 Ft, MAXI – 11.220 Ft. 

http://www.3mgdesignstore.com/
http://www.3mgdesignstore.com/


 

Minden kupon egyedi azonosítóval ellátott, és lejárati idővel rendelkezik. A kupont csak a lejárati 

időn belül használható fel. 

A kuponkódot az akciós feltételek teljesülése után juttatjuk el a szerződőnek az általa megadott e-

mail címre. 

A szervező partnere a www.3mgdesignstore.com üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy 

beszerzési nehézségek estén, tulajdonságaiban azonos, más márkájú ajándékot, esetleg az ajándék 

értékének megfelelő vásárlási utalványt biztosítson az akcióban résztvevő személy számára. 

Az ajándék készpénzre nem átváltható. A felhasználó által esetlegesen rosszul megadott szállítási 

adatok miatt felmerülő szállítási problémákért a Biztosítót felelősség nem terheli. Az esetleges 

termékhibákért, a termék helytelen használatából fakadó esetleges egészségügyi problémákért a 

Biztosítót felelősség nem terheli. 

A www.3mgdesignstore.com oldalon megrendelt termékeket, a házhozszállítást és a garanciális 

ügyintézést a weboldal üzemeltetője biztosítja: 

3MG Design Solutions Kft 

H-1111, Budapest, Lágymányosi utca 12 

Telefon/kereskedelem +36 30 916 5280  

http://www.3mgdesignstore.com/ 
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