
1. A LEBONYOLÍTÁSBAN RÉSZTVEVŐ SZERVEZET

ONEY Magyarország Zrt.
1027 Budapest,
Tölgyfa u. 28.
Cégjegyzékszám: 01-10-045079 (továbbiakban Szervező)

2. A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA 

Az akció 2021. augusztus 16. 00.00 óra és 2021. szeptember 30. 
23:59 óra között tart. 

3. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A PROMÓCIÓ MENETE

3.1. Feltételek

3.1.1. A Promócióban részt vehet minden 18. életévét betöltött, fo-
gyasztónak minősülő devizabelföldi természetes személy, aki 
Magyarországon állandó lakcímmel, és igazolt rendszeres jöve-
delemmel, telefonon való közvetlen elérhetőséggel rendelkezik, 
valamint munkaviszonyában nem áll próbaidő vagy felmondás 
alatt (a továbbiakban: Résztvevő), és aki a promóció időtarta-
ma alatt a Szervező által kínált új Auchan hitelkártyát igényel. Az 
ajánlat keretében a feltételeket teljesítő Résztvevő a hitelkeret 
jóváhagyása után 3.000 Bizalompont értékű digitális vásárlási 
utalványt kap, Első Vásárlás Bizonylattal történő vásárlása után 
annak összegétől függően, legalább 30.000 Ft-ot elérő vásár-
lás esetén további 2.000, azaz összesen 5.000 Bizalompont ér-
tékű, legalább 50.000 Ft-ot elérő vásárlás esetén pedig további 
7.000, azaz összesen 10.000 Bizalompont értékű digitális vásár-
lási utalványt kap. A digitális vásárlási utalvány a Résztvevőhöz 
történő eljuttatása az Auchan hitelkártya igénylését követő első 
számlaegyenleg értesítővel egyidejűleg történik. A résztvevő 
hitelkártyabirtokosnak tartozó az első számlaegyenleg értesítő 
elkészítését megelőzően rendelkeznie kell hatályos, felmondás 
alatt nem álló hitelkártya-szerződéssel.

3.1.2. A Promóció során a tranzakció értékeként az adott tranzakciónak 
a hitelkártya- számlán lekönyvelt forint összege kerül figyelem-
bevételre

A Szervező a hitelbírálat jogát fenntartja, az igénylés esetleges elutasí-
tása esetén annak indoka a Szervező üzleti titkát képezi, a Szervező az 
ajánlati kötöttségét kizárja.

3.2. A Promóció menetee

3.2.1. A Résztvevő a Promóciós időszakon belül a Szervező által kínált 
új Auchan hitelkártyát igényel teljeskörűen kitöltött hitelkérelmi 
adatlap útján. A hiteligénylés bármely, a Szervező által erre a 
célra rendszeresített formában történhet. A hiteligénylés rög-
zítésre és előbírálatra kerül, és pozitív bírálat esetén a hitelkár-
tya-szerződés és kapcsolódó dokumentumok aláírására kerül sor. 
Az aláírt szerződés és a szükséges dokumentumok teljes körű 
rendelkezésre állását követően kerül a hitelkártya kibocsátásra az 
Oney Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. hatályos Hitelkártya üzletsza-
bályzatában foglaltak szerint. 

3.2.2. A Szervező az új Auchan hitelkártyához tartozó első számla-
egyenleg értesítő elkészítését megelőzően áttekinti a Promó-
ciós időszakban igényelt hitelkártyával, annak kibocsátását kö-
vetően végrehajtott, sikeres Első Vásárlási Bizonylattal történt 
fizetési műveletet (tranzakciót), megvizsgálja, hogy az ellenőrzés 
időpontjában a Résztvevő rendelkezik-e a jelen Részvételi sza-
bályzatban foglalt feltételeknek megfelelően kibocsátott hitel-
kártyával, valamint a jelen Részvételi szabályzatban előírt fizetési 
műveletet (tranzakciókat) végrehajtott-e, és ha igen, milyen ösz-
szegben. Az összes, a Részvételi szabályzatban foglalt feltéte-
leknek történő megfelelés esetén Szervező legkésőbb 2021. no-
vember 15. napjáig az első számlaegyenleg értesítő elküldésével 
egyidőben elérhetővé teszi a digitális vásárlási utalványt, mely 
bármely Auchan áruház kasszájában beváltható.

4. PROMÓCIÓS UTALVÁNY

4.1. Résztvevőként 1 darab, Első Vásárlási Bizonylat hiányában vagy 
30.000 Ft-ot el nem érő Első Vásárlási Bizonylattal történt vá-
sárlás esetén 3.000 Bizalompont értékű; 30.000 Ft-ot elérő, 
de 50.000 Ft-ot el nem érő Első Vásárlási Bizonylattal történt 
vásárlás esetén összesen 5.000 Bizalompont értékű; 50.000 Ft-
ot elérő vagy azt meghaladó Első Vásárlási Bizonylattal történt 
vásárlás esetén összesen 10.000 Bizalompont értékű digitális 
vásárlási utalvány, melyet a szervező az első számlaegyenleg ér-
tesítővel egyidőben tesz elérhetővé azon hitelkártyabirtokosok 
javára, akik maradéktalanul megfelelnek a részvételi feltételben 
foglaltaknak.

4.2. Minden Résztvevő legfeljebb egy promóciós utalványra jogosult 
a jelen Promócióból fakadóan. 

5. ÉRTESÍTÉS A FELTÉTELEK TELJESÍTÉSÉRŐL

5.1. A feltételek sikeres teljesítéséről az Auchan hitelkártya kibocsá-
tását követő első számlaegyenleg értesítőből tájékozódhatnak a 
jogosultak.

6. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

6.1. A Promócióban való részvétel önkéntes. 
6.2. A Promócióban való részvételre a Résztvevők saját nevükben jo-

gosultak, állandó vagy eseti megbízottjaik nem.
6.3. Az utalványra való jogosultság tekintetében a Szervező nyilván-

tartása az irányadó.
6.4. A Szervező a promóció során a magyar törvényeknek megfelelő-

en bevallja és megfizeti a juttatások után megállapított adókat.
6.5. A Szervező kizárja felelősségét a Résztvevő téves, pontatlan 

vagy hiányos adatszolgáltatásából, valamint a postai úton elkül-
dött értesítések meghiúsulásából, illetve késedelméből eredő, 
a Résztvevő vagy bármely harmadik személy által elszenvedett 
károk tekintetében.

6.6. A Szervező nem vállal felelősséget a tőle független, a rendszerek 
sajátosságaiból, azok összekapcsolódásából és azok állapotából 
eredő késedelmekért a promóció során.

6.7. A Szervező továbbá fenntartja a jogot, hogy manipuláció, sza-
bálytalan részvétel, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Pro-
móciót bármikor indoklás nélkül a jövőre vonatkozóan visszavon-
ja, melyről a Hirdetmény útján tájékoztatja a Résztvevőket.

6.8. Jelen részvételi szabályzatot a Szervező a www.oney.hu honla-
pon és az Auchan Pénzügyi Sarkokban teszi közzé. 

6.9. A jelen Promóciós szabályzatban nem szabályozott kérdésekben 
az ONEY Magyarország Kft. Hitelkártya Üzletszabályzatában, 
a Szervező és az ONEY Magyarország Kft. Hitelszerződés és 
Auchan Hitelkártya Pénzforgalmi Szolgáltatási Keretszerződésé-
ben, az AUCHAN MasterCard Unembossed PayPass hitelkártya 
Hirdetményben, a Szervező Általános Üzletszabályzatban és az 
ONEY Magyarország Kft Általános Üzletszabályzatban meghatá-
rozottak az irányadóak.

6.10. A Részvételi Szabályzat 2021. október 15. napjáig érvényes. A 
Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat visszavo-
nására és egyoldalú módosításra.

7. ADATVÉDELEM

7.1. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a hitelkártya igénylés során 
megadott adatokat a Szervező kezeli többek között a Promóciós 
utalványra jogosultak személyének megállapítása és a Promóció 
kapcsán felmerülő adófizetési kötelezettség teljesítése során. 

A Szervező részletes adatkezelési tájékoztatója az alábbi internetes címen 
érhető el: https://www.oney.hu/phocadownload/kozlemenyek/N19-
6007-18-20210415_Adatkezelesi_tajakoztato.pdf

Budapest, 2021. augusztus 10.

Az ONEY Magyarország Zrt. 
2021 év augusztus 16-án induló Auchan kártya 

promóció hivatalos Részvételi szabályzata


