Részvételi szabályzat
a Rollet „Ajándék autómosás” promócióhoz
A „Rollet „Autómosás” promóció (a továbbiakban: Akció) a Parkour Technologies Kft.
által (1093 Budapest, Közraktár utca 20/a, 1.em. 5. ajtó, a továbbiakban: Szervező) a jelen
szabályzat alapján a Debrecen, Jászai Mari téri parkolóban kerül megrendezésre.
Autómosás:Külső tisztítás a promócióban részt vevő Rollet-felhasználó gépjárművén víz
nélküli anyag segítségével történik. Az autómosást a Cleango Services Kft.
végzi a Parkour Technologies Kft. megbízásából.
Az Akcióban való részvétel feltételei a következők:
1. A fogyasztói promóció időtartama:
1.1 Az Akció időtartama: 2018. szeptember 7. – október 5. dátumok közötti pénteki napok.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy az Akció időtartamát meghosszabbítsa,
megváltoztassa. Az Autómosást a promóció időtartama alatt minden hét pénteki
napján lehet igénybe venni reggel 10.00 és délután 17.00 óra között.
1.2 Az Akcióban való részvétel alatt előfordulhat, hogy a Felhasználónak várakoznia kell
a parkolóban. A várakozás során a parkolási díj a parkoló árszabása szerint kerül
felszámolásra.
1.3 Péntekenként egy Felhasználó egy autóval egy alkalommal jogosult az Akcióban részt
venni.
2. Résztvevők:
2.1 Az Akcióban részt vehet az a 18. életévét betöltött természetes személy, aki
Magyarországi érvényes lakhellyel és érvényes Rollet regisztrációval rendelkezik, a
jelen részvételi szabályzatban foglaltakat elfogadja, és a részvétel feltételeit teljesíti.
Az akcióban való részvétel feltétele, hogy a Felhasználó a Debrecenben található
Jászai Mari téri pakolóba behajt és parkol a mosás időtartama alatt, valamint Rollet
applikációval hajt be a parkolóba és fizeti parkolási díját. A felhasználó az Autómosás
igénybevételével elfogadja az akció feltételeit és részt vesz az akcióban.
2.2 Az akcióban nem vehetnek részt a Parkour Technologies Kft. munkavállalói, illetve a
Cleango Services Kft. munkavállalói, továbbá ezen személyek közeli hozzátartozói.
3. Az Akcióban felhasználható fizetőeszközök:
3.1 Az Akcióban kizárólag az a felhasználó vehet részt, aki az Akció időtartama alatt Rollet
Applikáción keresztül parkol a Jászai Mari téri parkolóban Debrecenben, és parkolási
díjának ellenértékét a Rollet Applikáción belül egyenlíti ki.
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4. Akció mechanizmusa:
4.1 Az Akció időtartama alatt az 1.1 pontban meghatározott időszakban parkoló
Felhasználónak lehetősége nyílik ingyenes Autómosás igénybevételére. Miután a
Felhasználó beparkolt, a Rollet ügyfélszolgálat munkatársai kapcsolatba lépnek a
Felhasználóval a Rollet Applikáción keresztül, vagy személyesen a helyszínen a
Cleango Services Kft. Munkatársai megkérdezik, kéri-e az ajándék Autómosást.
Amennyiben a Felhasználó válasza igen, a Cleango Services Kft. munkatársai elvégzik
a Felhasználó gépjárművének külső tisztítását amint lehetőségük lesz rá. Egy
Autómosás átlagosan 25 percet vesz igénybe, de ahhoz, hogy Felhasználó
gépjárműve biztosan sorra kerüljön minimum 1 órás parkolás ajánlott, annál kevesebb
parkolási időtartam alatt nem garantálható, hogy az Autómosásra sor kerül.
5. Jogfenntartás:
5.1 A Szervező fenntartja a jogot, hogy az Akció folyamán bármikor szűkítse vagy bővítse
a promóció menetét, a kijelölt akciós időszakot a promóció folyamán egyoldalúan
megváltoztassa – a változást megelőző legalább 24 órával korábban történő előzetes
tájékoztatást követően.
5.2 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint felfüggessze,
kitiltsa a Felhasználót az Akcióban való részvételből amennyiben úgy ítéli meg, hogy
nem jóhiszeműen vesz részt a promócióban, vagy az Autómosás során csalást követ
el.
5.3 A Szervező semmilyen felelősséggel nem tartozik az Autómosás minőségéért.
Továbbá nem a Szervező felelőssége, ha valamilyen kár keletkezik a Felhasználó
gépjárművében. Ilyen esetben a károkért a Cleango Services Kft. felel.
6. A feltételek elfogadása:
6.1 Az a Felhasználó, aki a jelen szabályzat szerinti Akcióban részt vesz, úgy tekintendő,
hogy a részvétel tényével – minden további nyilatkozat elvárása nélkül – elfogadta a
jelen szabályzatban foglalt valamennyi feltételt.
7. Adatvédelmi tájékoztató
7.1 Felhasználók, akik az Akcióban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten
hozzájárulnak ahhoz, hogy:
- részvételükkel minden tekintetben kifejezetten elfogadják a Részvételi Szabályzat
minden rendelkezését.
- a Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi
rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a
Felhasználónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje
azok törlését vagy helyesbítését a support@rollet.hu e-mail címen. Ezen kívül a
2

Felhasználót megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A
Felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező
vagy annak megbízottja, amelyet megtehet a Felhasználó egy lemondó nyilatkozat
megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): a support@rollet.hu e-mail
címen.
- az Akcióban résztvevők által megadott személyes adatok kezelése tekintetében a
Szervező adatkezelőnek, míg az Ügynökség adatfeldolgozónak minősül.
- a Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Autómosás alatt fénykép, videófelvétel
készülhet a gépjárművéről, és beleegyezik abba, hogy a Szervező ezeket a rendszám
kitakarásával az Akcióval kapcsolatos promóciós anyagokban esetlegesen
felhasználja.
7.2 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a promócióból való kizáráshoz vezet, ha a
promóció lebonyolításához szükséges adatok törlését a parkolások megkezdése előtt
kérelmezi. A Felhasználó beleegyezik abba, hogy a promócióhoz bekért, a promóció
során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat
a Szervező a promóció lebonyolításához és annak idejére kezelje, valamint azt
követően piackutatási és közvetlen üzletszerzés céljából felhasználhassa. Az adatok
kezelője a Szervező Parkour Technologies Kft., aki az adatokat az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.
8. A részvételi szabályzat elérhetősége:
Jelen szabályzat a www.rollet.hu/debrecen oldalon olvasható.

Budapest, 2018. szeptember 6.
Parkour Technologies Kft.
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