Autó Centrál Pontgyűjtő Akció
Rendeljen az Auto Centrál-tól és váltsa pontjait értékes ajándékokra!
Az akció részletei:
Amennyiben az akció ideje alatt Ön az Autó Centrál 97’-tól vásárol, mi ezért pontokkal jutalmazzuk
cserébe, az alábbiak szerint: minden nettó 1000 Ft után jár egy pont.
Az akció szabályzata:
-A pontok után beváltható ajándékok: Euronics kínálatában szereplő műszaki termékek melyeket
ajándék kupon formájában lehet beváltani, Ks Tools szerszám katalógusból az Autó Centrál ügyviteli
rendszerében megtalálható termékek beváltására, Montana utazások beváltására az utazási
irodában tetszőleges utakra, Autó Centrál vásárlási utalvány az ügyviteli rendszerben fellelhető
őszes rendelhető termékre
- Az akcióban az ajándék beváltásra csak 1000 pontot meghaladó ügyfelek jogosultak!
- Akció időtartama: 2017.szeptember.20-tól 2017.december.15-ig tart.
- Ajándék pontok követése: az Autó Centrál 97’ Kft. az akcióban résztvevő ügyfeleket a saját ügyviteli
rendszeréből a vásárlás alapján kinyomtatott bizonylaton , szállítólevél valamint számlán az elért
pontjait feltünteti , így naprakészen látja aktuális egyenlegét , vagy személyesen lekérdezheti
értékesítő kollégáinktól.
- Az Autó Centrál értesíti az akcióban résztvevőket a visszavonásról és a változásokról.
- A pontgyűjtő akcióban a teljes termékskála szerepel.
- A visszaküldött alkatrészek vonatkozásában , a korábban ezek után járó pontok törlésre kerülnek .
- Az akcióban azon ügyfelek vehetnek részt amelyek az Autó Centrál 97’ Kft. ügyviteli rendszerében
regisztrálva vannak és ezen azonosító által a , weboldalon www.autocentral.hu , valamint telefonon
vagy személyesen teljesíti a vásárlásait. Ezen vásárlások értékei után adhatóak a pontok.
- Az akció keretében megszerzett pontok beváltására csak abban az esetben van lehetőség, ha az
adott ügyfél nem lépte túl a hitelkeretét és nincs az Autó Centrál 97’ Kft. felé lejárt tartozása
- Az összegyűjtött pontok pénzre, extra árengedményre, extra fizetési határidőre stb. történő
beváltására nincs lehetőség.
- A pontok beváltása csak az akcióban meghirdetett ajándékokra , termékekre lehetséges, amit az
akciós szórólap tartalmaz
- A pontgyűjtő akcióban megszerzett pontok beváltására kizárólag 2017.december.15 , az akció
lejárata után van lehetőség
- A kiválasztott ajándék , ajándékok az akció lejáratától, 2017.december.15-től számított 1 hónapon
belül kerülnek leszállításra 2018.01.15-ig
A pontokért beváltott ajándékok , ajándékokat az Autó Centrál 97’ Kft a következő vásárlásnál a
kiállítandó számlán tünteti fel , a pontgyűjtőhöz kapcsolódó árengedménnyel együtt. A pontok értéke
készpénzre nem váltható és csak a pontgyűjtő akcióban, annak feltételei szerint használható fel.
- A rendelések teljesítése során az Autó Centrál 97’ Kft. a megrendelő jogosultságát vizsgálja, és
tekintettel arra, hogy a megrendelés nem csak elektronikus úton történik a kiadott felhasználónév és

jelszó segítségével , ezért esetleges illetéktelen pontfelhasználásért a regisztrált partnert kizárhatja az
akcióból
. -A pontbeváltást akadályozó hiba esetén az Autó Centrál 97’ Kft. haladéktalanul megkezdi a hiba
kijavítását.
- A pontgyűjtő akció keretében , az ajándék termékekhez kapcsolódó SZJA fizetési kötelezettség
valamint a szállítási költségét Autó Centrál 97’ Kft. terheli.
- Az akció keretében megrendelt termék leszállítására a készlet erejéig van lehetőség.
- Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Autó Centrál 97’ Kft. az ajándék tárgyak , és a pontértékek
változtatásának jogát fenntartja
- A ajándékok egy – egy rendelési időszakon belül kifuthatnak a kínálatból. Az Autó Centrál 97’ Kft.
fenntartja a jogot, hogy előzetes tájékoztatás nélkül a rendelt ajándékot , ajándékokat az előzetes
értékkel megegyező ajándékra cserélje. Amennyiben nem megfelelő a helyettesítő termék márkája,
akkor kérjük, hogy jelezze az értékesítőjénél vagy a Pontgyűjtős elérhetőségen. Az ajándék
visszaküldése után pontjait jóváírjuk. A ajándékokat érintetlen csomagolásban vesszük csak vissza.
- Az Autó Centrál 97’ Kft fenntartja magának a jelen pontgyűjtési akció szabályzatának egyoldalú
módosításának jogát, azzal a feltétellel, hogy az esetleges szabályváltozásokról az ügyfeleket a
változás hatálybalépése előtt emailben , vagy levélben értesíti.
- A Pontgyűjtő Akció szabályzata az aktuális jogszabályok figyelembevételével került meghatározásra.
- A mindenkori működési szabályzat megtekinthető a
http://autocentral.hu/linkek_letoltesek menüponton

