RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT
a Coﬁdis Magyarországi Fióktelepének
„Ajándék tablet akció” elnevezésű programjához
1. PROGRAM CÉLJA, IDŐTARTAMA, SZERVEZŐI
1.1 A COFIDIS Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1133 Budapest, Váci út 96-98.,
cégjegyzékszám: 01-17-000367, adószám: 22196796-2-41 (a továbbiakban „Coﬁdis”)
„Ajándék tablet akció” elnevezéssel programot szervez 2018. március 1. és 2018.
március 29. közötti időtartamban (a továbbiakban: Program).
1.2 A Program részvételi feltételei a jelen részvételi szabályzatban (a továbbiakban:
„Szabályzat”) kerülnek meghatározásra.

2. PROGRAM FELTÉTELEI
2.1 A Programban kizárólag azon 18. életévét betöltött cselekvőképes, Magyarországon
állandó lakhellyel rendelkező természetes személy (a továbbiakban: „Résztvevő”, illetve
a Résztvevő és a Coﬁdis a továbbiakban együtt: „Felek”) vehet részt, aki
2.1.1 a Szabályzatot elfogadja
2.1.2 2018. március 1. és 2018. március 29. között videós azonosítás keretében
Fapados Kölcsönt igényel és a Felek között Fapados Kölcsön kölcsönszerződés
jön létre 2018. március 29. napjáig
2.1.3 új ügyfél, így a hitelkérelem benyújtásáig Coﬁdis hitellel vagy kölcsönnel nem
rendelkezett
2.2 A Programban nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói,
tulajdonosai, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja
szerinti hozzátartozói és élettársa.
2.3 A Coﬁdis fenntartja magának a jogot arra, hogy a hitelkérelmet elutasítsa, továbbá kizárja
a felelősségét a hitelkérelem késedelmes elfogadásáért.

3. PROGRAM MENETE
3.1 A Program keretében a Coﬁdis egy-egy Samsung Galaxy Tab A 7.0 (SM-T285) WiFi + 4G/
LTE 8GB tablet, White (Android) típusú tabletet (a továbbiakban: Tablet) ad át minden olyan
új ügyfelének, aki 2018. március 1. és 2018. március 29. között videós azonosítás keretében
Fapados Kölcsönt igényel. A Program további feltétele, hogy 2018. március 29. napjáig
Fapados Kölcsön kölcsönszerződés jöjjön létre a Felek között.
3.2 A Tabletet a Coﬁdis a „SMART KONTAKT Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 1133 Budapest, Árboc utca 6. 1. em., cégjegyzékszám: 01-09-991880;
adószám: 23131893-2-41) (a továbbiakban: SMART KONTAKT) mint teljesítési segéd
közreműködésével 2018. április 30. napjáig adja át a jogosultaknak.
3.3 A SMART KONTAKT külön telefonos megkeresés útján tájékoztatja a Résztvevőket a díjak
átvételének pontos időpontjáról, majd a tabletet a Résztvevők által megadott levelezési
címre juttatja el.

4. ADATKEZELÉS
A Program során az adatszolgáltatás önkéntes. A személyes adataikat a Programban megadó
Résztvevők feltétel nélküli kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy személyes adataik
Coﬁdis adatbázisába kerüljenek és azokat Coﬁdis – a Résztvevők esetleges írásbeli tiltási
nyilatkozata kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a Program
lebonyolítása érdekében kezelje, azokat a SMART KONTAKT részére a 3.3. pontban foglaltak
teljesítése érdekében átadja. Az adatkezelés egyéb vonatkozó kérdéseire a Coﬁdis Fapados
Kölcsön Általános Szerződési Feltételekben foglaltak irányadók.

5. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
5.1 A Programban való részvétel a jelen szabályzat automatikus és kifejezett elfogadását jelenti.
A résztvevők a Programban való részvétellel elismerik, hogy teljes körűen megismerték
a jelen szabályzatban foglalt feltételeket és azokat elfogadják.
5.2 Ha a Résztvevőkkel háromszori kísérlet ellenére sem sikerül felvennie a kapcsolatot
vagy a tablet átadása kétszeri kiszállítási kísérlet után meghiúsul, abban az esetben
a Résztvevők a tabletet a továbbiakban sem a Coﬁdistől, sem a SMART KONTAKTtól
nem követelhetik, és egyéb kártérítésre vagy bánatpénzre sem jogosultak.
5.3 Coﬁdis a Program részvételi feltételeinek vizsgálata, valamint az ajándékra való jogosultság
vizsgálata során kizárólag a saját nyilvántartását tekinti irányadónak.
5.4 Coﬁdis nem felelős és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési kötelezettséget a
Programban való részvétel során, a Programból eredő vagy ahhoz, illetve a ajándékhoz
kapcsolódó bármilyen költségért, kárért.
5.5 Coﬁdis nem felelős a jelen szabályzat alapján a Résztvevők felé fennálló bármely
kötelezettsége késedelmes teljesítéséért vagy részleges, illetve teljes nem-teljesítéséért,
ha e késedelmet vagy mulasztást rajta kívül álló körülmények idézik elő.
5.6 A Résztvevők jelentkezésükkel tudomásul veszik, hogy a jelen szabályzatban foglalt
feltételeket Coﬁdis a jelen szabályzat módosításával bármikor egyoldalúan módosíthatja,
illetve a Programot bármikor felfüggesztheti vagy visszavonhatja.
5.7 A jelen Szabályzatra a magyar jog szabályai az irányadóak. A Coﬁdis kijelenti és vállalja,
hogy amennyiben a Tablet átadásával kapcsolatban bármilyen vitás kérdés merül fel
közte és a Résztvevő között, azokat a Résztvevővel megpróbálja békés tárgyalások útján,
megegyezéssel rendezni.

Budapest, 2018. február 27.
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