
 

 

„Gondtalan nyugdíjas évek mellé TV vagy tablet ajándék” 

 akció részletes feltételei 

 

2018. április 25-tól 2018. június 28-ig az aegondirekt.hu vagy aegon.hu 

weboldalon Aegon Relax Plusz Nyugdíjbiztosítás szerződést kötők számára az 

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. nyugdíjbiztosítási akciót hirdet 

"Gondtalan nyugdíjas évek mellé TV vagy tablet ajándék" címmel. Az 

ajándék egy LENOVO TAB 7 Essential 7" tablet (ZA300140BG) 16 GB 

tablet vagy egy LG 24MT49DF-PZ 24" LED TV monitor televízió.  

Az akcióban részt vehet bármilyen magyarországi állandó lakcímmel 

rendelkező, legalább 18 éves magyar állampolgár, aki a biztosítási 

feltételekben foglaltak szerint Aegon Relax Plusz Nyugdíjbiztosítás kötésére 

jogosult és minimum 11 éves tartammal köt szerződést. 

 

Az akció keretén belül minden szerződő, aki legalább 15.000 Ft, maximum 

19.999 Ft havidíjas (a díj fizethető negyedéves, féléves vagy éves 

gyakorisággal is) új Aegon Relax Plusz nyugdíjbiztosítási szerződést köt 

minimum 11 éves tartammal online az aegondirekt.hu vagy aegon.hu 

oldalon, és a szerződés első három havi díja beérkezik 2018. szeptember 

28-ig a Biztosítóhoz, továbbá a szerződés létrejöttéről kiadott írásbeli 

tájékoztatás kézhezvételét követő 31. napon élő és díjjal rendezett, az 

garantáltan egy LENOVO TAB 7 Essential 7" tablet ajándékban részesül. 

 

Az akció keretén belül minden szerződő, aki legalább 20.000 Ft havidíjas (a 

díj fizethető negyedéves, féléves vagy éves gyakorisággal is) új Aegon Relax 

Plusz nyugdíjbiztosítási szerződést köt minimum 11 éves tartammal online az 

aegondirekt.hu vagy aegon.hu oldalon, és a szerződés első három havi díja 

beérkezik (mely legalább 60.000 Ft) 2018. szeptember 28-ig a 

Biztosítóhoz, továbbá a szerződés létrejöttéről kiadott írásbeli tájékoztatás 

kézhezvételét követő 31. napon élő és díjjal rendezett, az garantáltan egy LG 

24MT49DF-PZ 24 televízió ajándékban részesül. 

 



 

Az akcióban részt vesznek azon szerződők is, akik új Aegon Relax Plusz 

nyugdíjbiztosítási szerződést kötnek minimum 11 éves tartammal tanácsadó 

segítségével, és a kötési szándékukat az aegondirekt.hu vagy aegon.hu 

oldalon történő kalkulációval vagy igényfelmérő kitöltésével jelezték, mint 

például online nem köthető 21.666 Ft feletti havidíjú (a díj fizethető 

negyedéves, féléves vagy éves gyakorisággal is) szerződés.  

 

A garantált ajándék beváltásának módja: 

Az garantált ajándékok beváltása a Media Markt által üzemeltetett 

weboldalon keresztül: http://www.mediamarkt.hu/aegon egy virtuális ún. 

Aegon Ajándékkártya használatával fog történni, melynek egyenlege a 

garantált ajándék értékének megfelelő összeggel egyenlő: 

 a LENOVO TAB 7 Essential 7" tablet esetén bruttó 24.500 forint, 

 az LG 24MT49DF-PZ 24" LED TV esetén bruttó 41.000 forintnak 

megfelelő összeg. 

A MediaMarkt biztosítja az akcióban résztvevők számára, hogy a garantált 

ajándékként adott készülékek árát a fent megjelölt összegig maximálja. 

Azon résztvevők, akik a fenti feltételeknek teljességgel megfelelnek, az 

életbiztosítási szerződéskötés folyamatában megadott elérhetőségükre (e-

mail, mobil telefonszám) fognak kapni: 

 

- egy e-mailt, mely tartalmaz egy linket, melyen – a beazonosítást követően 

– letölthetik Aegon Ajándékkártyájukat, 

ÉS 

- egy sms-t, mely a virtuális ajándékkártya letöltéséhez szükséges 

beazonosítási kódot tartalmazza. 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy az Aegon ajándékkártyák kézbesítése a 

fenti akciós feltételek maradéktalan teljesülése esetén fog 

megtörténni, leghamarabb az ajánlattételt követő 31. napon.  

 

http://www.mediamarkt.hu/aegon


 

Tájékoztatjuk, hogy a Szervezőt nem terheli felelősség az esetlegesen 

helytelenül megadott e-mailcím, illetve mobiltelefonszám miatti sikertelen 

Aegon ajándékkártya kézbesítésért. 

 

A résztvevők további teendői az virtuális Aegon Ajándékkártya  

kézbesítését követően:  

1. A résztvevőknek el kell látogatniuk a http://www.mediamarkt.hu/hu/ 

Aegon.html weboldalra,  

 

2. Majd a felületen ki kell választaniuk garantált ajándékukat,  

3. Ezt követően az online vásárlási folyamatban a szükséges adatok 

megadását követően a „Fizetési mód és kuponbeváltás” fül alatt kell 

kiválasztaniuk az ajándékkártyás fizetési módot, majd megadni a virtuális 

ajándékkártya bal alsó sarkában szereplő sorszámot és a négyjegyű PIN 

kódot. Ezt követően kattintson a „Beváltás” gombra. 

  

http://www.mediamarkt.hu/hu/shop/Aegon.html
http://www.mediamarkt.hu/hu/shop/Aegon.html


 

A fizetendő összeg a kártyán szereplő egyenlegből kerül levonásra. 

Amennyiben az ajándékkártyán szereplő összeg nem fedezi a teljes vételárat, 

a különbözetet más fizetési eszközzel (pl. bankkártyával) kell kiegyenlíteni. 

 

Az ajándékkártya felhasználható bármilyen más termékre is, amely a 

MediaMArkt online kínálatában szerepel. 

 

 

Szállítással és garanciával kapcsolatos tudnivalók: 

Az ajándékként adott készülékek hivatalos magyarországi garanciával 

rendelkeznek. Az esetleges minőségi problémákkal a Media Markthoz 

fordulhat, az alábbi elérhetőségeken: 

http://www.mediamarkt.hu/hu/shop/informaciok_elerhetosegek.html 

A garantált ajándékok házhozszállítását a Media Markt végzi. Szállítási illetve 

átvételi lehetőségekről az alábbi linken tájékozódhat részletesen: 

http://www.mediamarkt.hu/hu/shop/informaciok_szallitas.html 

Amennyiben gondja, észrevétele van a házhozszállítással, termékkel 

kapcsolatban kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Media Markt-tal az alábbi 

elérhetőségek valamelyikén: 

http://www.mediamarkt.hu/hu/shop/informaciok_elerhetosegek.html 

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 ajándékukhoz. 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 táblagépet (mely az alábbi főbb 

paraméterekkel rendelkezik: Android operációs rendszer, 1 GB RAM, 16 GB 

memória, kamera, wifi) vagy televíziót (mely az alábbi főbb paraméterekkel 

rendelkezik: minimum 23,6 col képernyőátló, Led TV) esetleg az ajándék 

http://www.mediamarkt.hu/hu/shop/informaciok_elerhetosegek.html
http://www.mediamarkt.hu/hu/shop/informaciok_szallitas.html
http://www.mediamarkt.hu/hu/shop/informaciok_elerhetosegek.html


 

értékének megfelelő vásárlási utalványt biztosítson az akcióban részt vevő 

személy számára.  

Az akció kizárólag új Aegon Relax Plusz Nyugdíjbiztosításra vonatkozik, már 

meglévő Aegon nyugdíjbiztosítási 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. 


