INDIFERENT DE IARNA CU
CARE Vă CONFRUNTAȚI,
CU MICHELIN MERGEȚI
MAI DEPARTE
Cumpără

4x
14”-16”
17”-23”

michelin

100
100 lei
lei

voucher
voucherde
decarburant
carburant

200
100 lei

voucher
voucherde
decarburant
carburant

Cumpără 4 anvelope de iarnă MICHELIN, inclusiv
MICHELIN CrossClimate în perioada 15 Octombrie - 15
Noiembrie 2018 de la dealerii participanți la campanie
și vei fi eligibil să primești un voucher de carburant în
valoare de 100 lei pentru anvelopele de 14” – 16” sau
2 vouchere de 100 lei pentru anvelopele de 17” – 23”.
Completează-ți datele pe flyer și trimite-ne
o copie a acestuia, împreună cu factura la
promotie@michelin.com

VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ALES ANVELOPELE MICHELIN!
NUME ȘI PRENUME
Stradă
Nr.

Bloc

Ap.

Oraș			

Cod poștal
Judeţ

Telefon
E-mail

S unt de acord ca datele mele personale să fie prelucrate de către Michelin România (nr. ANSPDCP 16303), în scopul organizării
Campaniei. Vă supunem atenției faptul că pentru a vă putea valida
ca și câștigător, organizatorul trebuie să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal. În conformitate cu Regulamentul
European 679/2016 aveți următoarele drepturi: dreptul de acces;
dreptul de rectificare sau dreptul de ștergere; dreptul de a fi notificat cu privire la rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau la restricționarea prelucrării; dreptul la opoziție și procesul
decizional individual automatizat; dreptul de a depune o plângere
la autoritatea națională de supraveghere competentă și la instanțele competente; dreptul la restricționarea prelucrării și dreptul la
portabilitatea datelor.
S unt de acord să primesc informații, de la Michelin România sau
terți care mă pot informa în numele Michelin, în legătură cu diverse produse, servicii, promoții sau evenimente oferite de către
Michelin România S.A.

Data

Semnătura

1. Produsele participante în această promoție sunt anvelope de iarnă MICHELIN pentru autoturisme și 4X4.
2. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
3. Păstrează factura pentru a putea fi validat în cazul în care câștigi voucherul de carburant oferit
în campanie.
4. Fiecare participant poate câștiga un voucher de carburant (100 lei) pentru achiziționarea unui
set de anvelope între 14’’și 16” sau 2 vouchere de carburant (200 lei) pentru achiziționarea unui
set de anvelope între 17’’și 23”.
5. După înregistrare, participantul la promoție va fi informat în legătură cu validitatea înregistrării
în termen de maximum 21 de zile lucrătoare. Dacă înregistrarea este validă, participantul va
primi voucherul de carburant, prin curier, în termen de maximum 3 luni de la data validării.
6. Valoarea totală a voucherelor de carburant este de 100.000 lei, cu TVA inclus.
7. Regulamentul promoției este disponibil gratuit, oricărui participant, pe www.michelin.ro,
unde găsești și alte detalii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
8. T oate imaginile au caracter informativ.
9. Campania se desfășoară în perioada 15 Octombrie - 15 Noiembrie 2018. Achiziția trebuie
efectuată în această perioadă. Înregistrarea în campanie trebuie efectuată până la data de 30
Noiembrie 2018, cel târziu.

