Az Apollo Vredestein 2019 őszi mezőgazdasági akciójának szabályzata
1. A Vredestein őszi mezőgazdasági kampánya 2019. szeptember 2-től 2019. december 20-ig tart.
A vásárláshoz tartozó méretenkénti pontos összegeket a hirdetmény tartalmazza. Az egy számlán
érvényesíthető visszatérítések összegének nincs felső határa.
2. A promóciós ajánlat csak Magyarországon érvényes és csak párban vásárolt új abroncsokra vonatkozik
végfelhasználók részére. Az akció kizárólag az Apollo Vredestein Kft. viszonteladója és annak vevője közötti
értékesítési ügyletekre terjed ki. Pénzvisszatérítésben a viszonteladó partner közvetlenül nem részesülhet.
Az akció Radiál Traktor, Radiál Industrial, Radiál Implement és Radiál Harvester abroncsokra érvényes.
IMPLEMENT RADIÁL
FLOTATION
TRAC/FLOTATION PRO
2 DARAB ESETÉN 17” 22,5” - 26,5”
50.000 HUF*
2 DARAB ESETÉN 30,5” 32”
70.000 HUF*

TRAKTOR
85/70/65 SZÉRIA
TRAXION+
2 DARAB ESETÉN
24” - 34”
30.000 HUF*
2 DARAB ESETÉN
38” - 50”
60.000 HUF*

TRAKTOR XXL SZÉRIA
TRAXION
XXL/OPTIMALL
2 DARAB ESETÉN
28”, 30”, 34”
70.000 HUF*
2 DARAB ESETÉN
32”, 38”, 42”
120.000 HUF*

AGRI INDUSTRIÁL TRAXION
VERSA/ENDURION

BETAKARÍTÓGÉP SZÉRIA TRAXION
HARVEST/CEREALL

4 DB-ESETÉN BÁRMELY
MÉRETBEN

2 DARAB ESETÉN 26” - 30"
50.000 HUF*

36.000 HUF*

2 DARAB ESETÉN 32” / 38"
120.000 HUF*

3. A kampány nem vonható össze más mezőgazdasági ajánlattal.
4. A kampány nem érvényesíthető garanciális abroncsok esetén jóváírással összefüggő vásárlásokra. DA
jelölésű abroncsok nem vesznek részt a kampányban.
5. Apollo Vredestein Kft. és viszonteladója fenntartják a jogot szükség esetén a személyazonosság igazolására.
6. Csak teljesen kitöltött regisztrációs adatlap és az eredeti számla másolata elfogadható, melyek cégünkhöz
történő beérkezése 2019. december 31-ig szükséges postai úton vagy online regisztrációval a
www.vredestein.hu/agrarakcio oldalon.
7. 2019. szeptember 2-a- előtti és a 2019. december 20-a után rendelt abroncsok nem vesznek részt az
akcióban.
8. A kifizetés menete: A helyesen kitöltött regisztrációk alapján az Apollo Vredestein Kft. vállalja, hogy
legkésőbb 2020. január 31-ig a regisztrált vásárló által megadott bankszámlaszámra az átutalást végrehajtja.
9. Apollo Vredestein Kft. nem felelős az akcióval kapcsolatban a végfelhasználó oldalán felmerülő adózási és
adminisztrációs költségekért. Apollo Vredestein Kft-t nem terheli semmilyen kötelezettség amennyiben az
abroncsok nem állnak rendelkezésre.
10. Apollo Vredestein Kft. fenntartja a jogot az akció felfüggesztésére vagy megszüntetésére előzetes értesítés
és indoklás nélkül, amennyiben a végfelhasználó vagy a viszonteladó az akció feltételeivel ellentétesen vagy
jogszabályba ütközően cselekszik.
11. Apollo Vredestein Kft. fenntartja a jogot az akcióval kapcsolatos bármilyen változtatásra előzetes értesítés
és indoklás nélkül.
12. Személyes adatok védelme: A Vásárlók az akcióban való részvételhez a www.vredestein.hu/agrarakcio
oldalon megadott regisztrációs felület hiánytalan és önkéntes kitöltésével és az akciós szabályzat átolvasása
után, annak elfogadásával csatlakoznak. Apollo Vredestein Kft. kijelenti, hogy a Vásárlók által közölt személyes
adatokat harmadik félnek nem szolgáltatja ki, más célból fel nem használja, a Vásárlók személyes adatait a
GDPR irányelveknek megfelelően kezeli. A Vásárlók tudomásul veszik, hogy adataik az akció ideje alatt történő
töröltetésével kizárják magukat az akcióból.

Apollo Vredestein Kft.

