
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 2019. október 01. 00.00 óra és 2019. október 31. 24.00 
óra között tart.

3. Részvételi feltételek

3.1.1. A promócióban részt vehet minden 20. életévét betöltött, 
devizabelföldi természetes személy, aki Magyarországon állandó 
lakcímmel, és igazolt rendszeres jövedelemmel, vezetékes tele-
fonon való közvetlen elérhetőséggel rendelkezik, valamint mun-
kaviszonyában nem áll próbaidő vagy felmondás alatt és  aki: a 
promóció időtartama alatt a Szervező által kínált bármely személyi 
kölcsön konstrukciót igényel és szerepel az első 10 – az előbbi fel-
tételeknek megfelelő – olyan igénylő között, akik részére a meg-
ítélt kölcsönösszeg folyósításra kerül a Szervező által legkésőbb 
2019. november 15. 24.00 óráig, és

3.1.2. 2019. november 18-án rendelkezik a Szervezővel kötött, a 
jelen szabályzat 3.1.1. pontjában foglalt feltételeknek megfelelően 
megkötött, hatályos személyi kölcsönszerződéssel.

A promóciós időszakon belül kizárólag az igénylésnek kell 
megtörténnie, a kölcsön folyósítása a promóciós időszak lejárta 
után is megtörténhet.

A promócióban nem vehet részt olyan személy, aki a Szervező 
munkavállalója, vagy annak közeli hozzátartozója. 

A Szervező a hitelbírálat jogát fenntartja, az igénylés esetleges 
elutasítása esetén annak indoka a Szervező üzleti titkát képezi.

3.2. A promóció menete

3.2.1. Az Igénylő a promóciós időszakon belül a Szervező által kí-
nált személyi kölcsön konstrukciót igényel, hitelcéltól függetlenül. Az 
igénylés bármely, a Szervező által erre a célra rendszeresített formá-
ban történhet. A kölcsönkérelem az igénylést követően rögzítésre és 
előbírálatra kerül, amely pozitív bírálatot a szerződéscsomag kiküldé-
se követ. Az aláírt szerződéscsomag és a szükséges dokumentumok 
visszaküldését követően a kölcsön összege pozitív végleges bírálati 
eredmény esetén kerül folyósításra. 

3.2.2. A Szervező 2019. november 18. napján áttekinti a promóci-
ós időszakban leadott igényléseket, meghatározza közülük azt az 
első 10 igénylést, amely a folyósítási sorrend alapján a leghamarabb 
került folyósításra 2019. november 15. napján 24.00 óráig. A Szer-
vező ezt követően ellenőrzi, hogy az ellenőrzés napján az Igénylő 
rendelkezik-e a jelen Részvételi szabályzatban foglalt feltételeknek 
megfelelően kötött, hatályos személyi kölcsön szerződéssel. Végül a 
Szervező telefonon értesíti az első 10 Igénylőt a promóciós ajándék 
átvételére vonatkozó jogosultságról, az átadás helyéről, idejéről és 
módjáról. Az átadás helye az Igénylő választása szerint vagy a Szer-
vező székhelye (1027 Budapest, Tölgyfa utca 28.) vagy az Auchan 
áruházakban található Pénzügyi Sarkok egyike.

4. Promóciós ajándék

4.1.	Igénylőnként	1	darab	Huawei	T3	10”	tablet,	melyet	a	Szervező	
az	Igénylő	részére	átad.

4.2. Minden Igénylő kizárólag egy promóciós ajándékra jogosult. 

4.3. A promóciós ajándék átvételére az Igénylő kizárólag saját 
nevében vagy más személy meghatalmazással jogosult.

5.	Az	Igénylők	értesítése

5.1.1. A Szervező telefonon értesíti az első 10 Igénylőt a promóciós 
ajándék átvételére vonatkozó jogosultságról, az átadás helyéről, 
idejéről és módjáról legkésőbb 2019. november 30-ig. 

5.2. Amennyiben háromszori próbálkozásra telefonon nem sikerül 
elérni az Igénylőt, a Szervező az Igénylő levelezési címére igazolható 
módon kiküldött levélben küld értesítést. 

6. Általános rendelkezések

6.1. A promócióban való részvétel önkéntes. 

6.2. A promócióban való részvételre az Igénylők saját nevükben 
jogosultak, állandó vagy eseti megbízottaik nem.

6.3. A Részvételi Szabályzatot a Szervező a https://www.oney.hu/
phocadownload/szabalyzatok/Oney_szemelyi_kolcson_tablet_ 
promocio_reszveteli_szabalyzat_20191001-20191031.pdf  internet  
címen közzéteszi. A Szervező a promóció teljes időtartama alatt 
biztosítja a Részvételi Szabályzat előbbiek szerinti folyamatos elér-
hetőségét.

6.4. Az Igénylő köteles együttműködni a Szervezővel annak 
érdekében, hogy a promóciós ajándék átadására sor kerüljön. 

6.5. A promóciós ajándék átvételével és felhasználásával 
összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek és kiadások az 
Igénylőt terhelik.

7.	A	Szervező	felelőssége

7.1. A Szervező a promóció során a magyar törvényeknek megfelelően 
bevallja és megfizeti a juttatások után megállapított adókat.

7.2. A Szervező kizárja felelősségét az Igénylők téves, pontatlan 
vagy hiányos adatszolgáltatásából, valamint a postai úton elkül-
dött értesítések meghiúsulásából, illetve késedelméből eredő, az 
Igénylők vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk 
tekintetében.

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

8. Adatvédelem

8.1. Az Igénylő tudomásul veszi, hogy a személyi kölcsön igénylés 
során megadott adatokat a Szervező kezeli a promóciós ajándékra 
jogosultak személyének megállapítása, a promóciós ajándékra való 
jogosultság tényéről az Igénylők értesítése, a promóciós ajándék 
átadása, és a promóció kapcsán felmerülő adófizetési kötelezettség 
teljesítése során. 

8.2. A Szervező részletes adatkezelési tájékoztatója az alábbi 
internetes címen elérhető: 
https://www.oney.hu/phocadownload/GDPR/N19-6007-12-
20190502_Adatkezelesi_tajekoztato_20190502.pdf

Budapest, 2019. szeptember 30.

Az Oney Magyarország Zrt. 2019. év október 1-jén induló 
Személyi kölcsön promóció 

hivatalos Részvételi szabályzata


