
 

 

 

 

 

 
 

A "CASHBACK FOR TIRES" PROMÓCIÓS AKCIÓ 

SZABÁLYAI 

§ 1. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 

1. A jelen Szabályzat (a továbbiakban: "Szabályzat") meghatározza a "CASHBACK FOR TIRES" (a 

továbbiakban: "Promóció") elnevezésű promóciós kampány feltételeit, különösen a Promócióban való 

részvétel feltételeit, a Szervező (lenti meghatározás) és a Résztvevők (lenti meghatározás) jogait és 

kötelezettségeit. 

2. A promóció szervezője a Bridgestone Europe NV/SA, székhelye és címe: Belga Királyság, Flamand 

Régió, Zaventem, Kleine Kloosterstraat 10. (nyilvántartási szám: 0441.192.820), amely Magyarországon 

a Bridgestone Europe NV/SA Magyarországi fióktelepén keresztül tevékenykedik. Bridgestone Europe 

NV/SA Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 135-139., nyilvántartó hatóság: 

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-17-001241, adószám: 26738248-2-44, a 

továbbiakban: "Szervező" vagy más néven "Ügyintéző"). 
 

3. A Szervező a Promóció lebonyolításával azaz a Promóció előkészítésével és lebonyolításával 

kapcsolatos valamennyi tevékenységgel, kivéve azokat a tevékenységeket, amelyek a Feltételekkel 

összhangban a Szervező közvetlen felelőssége a They.pl Sp. z o.o., székhelye: Varsó (cím: 02-673 Varsó, 

ul. Konstruktorska 12), amely a Varsó Főváros Kerületi Bírósága által Varsóban, az Országos Bírósági 

Nyilvántartás XIII. Gazdasági Osztálya által vezetett, KRS 0000495738, NIP 5213623489 számon 

vezetett vállalkozói nyilvántartásba (a továbbiakban is: "They.pl"). 

 

4. A promóció a "CASHBACK FOR TIRES" elnevezés alatt zajlik, és a First Stop hálózat ügyfeleinek szól 
Magyarország területén. 

5. A promóció nem minősül a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerinti 
szerencsejátéknak. 

6. A jelen szabályokat a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. Törvény alapján nem kell 
jóváhagyni. 

7.A promóció a jelen szabályzat feltételei és az általánosan alkalmazandó jogszabályok szerint kerül 

megszervezésre. A jelen szabályzat nem zárja ki a résztvevőknek az általánosan alkalmazandó 

jogszabályok alapján biztosított jogokat. 

 

8.A promócióban való részvétel önkéntes, és azt jelenti, hogy a résztvevő elfogadja a promóció feltételeit 

és a promóció itt meghatározott szabályai. 

9.A promóció szabályait kizárólag e szabályzat rendelkezései határozzák meg, figyelembe véve az 

általánosan alkalmazandó jogszabályokat. 

§ 2. 

A PROMÓCIÓS KAMPÁNY ÁLTAL ÉRINTETT TERMÉKEK. 

1 A Promóció a First Stop autószerviz hálózat ügyfeleire, azaz fogyasztókra és vállalkozókra egyaránt 

vonatkozik (kivéve azonban a flottatársaságokat, pl. a központi számlázást alkalmazó cégeket), akik a 

Szabályzat 4.2. pontjában megjelölt Promóciós időszak alatt legalább 4 (négy) Bridgestone vagy 

Firestone autógumit vásárolnak 17’, 18' vagy 18’-nál nagyobb méretben (a továbbiakban is: 

"Termékek", és külön-külön "Termék"), szerelési szolgáltatással együtt. 



 
 
 
 
 

 

§ 3. 

A PROMÓCIÓS KAMPÁNY CÉLJA. 

1. A promóció célja, hogy minden résztvevő a következő összegű visszatérítésben részesüljön: 

(i) 6.000 HUF (négyezer forint) abban az esetben, ha közvetlenül a First Stop hálózat szervizében - az 

itt meghatározott feltételek szerint - legalább 4 (négy) Bridgestone vagy Firestone autógumit vásárol 

16-17” méretben, szerelési szolgáltatással együtt; 

(ii) 10.000 HUF (nyolcezer forint) abban az esetben, ha közvetlenül a First Stop hálózat szervizében - az 

itt meghatározott feltételek szerint - legalább 4 (négy) Bridgestone vagy Firestone autógumit vásárol 

18" és a fölötti méretben, szerelési szolgáltatással együtt; 

 

(iii) A visszatérítésre való jogosultság nem adódik össze, ha a promóciós időszak alatt a résztvevő 4-nél 

több autógumit vásárolt, ami azt jelenti, hogy ha a Résztvevő 4-nél több autógumit vásárolt, akkor 
az 1. bekezdés i., vagy ii. pontjában meghatározottak szerint egy visszatérítésre jogosult. 

§ 4. 

A PROMÓCIÓS KAMPÁNY IDEJE ÉS HATÓKÖRE. 

1. A promóció Magyarország területén kerül megrendezésre, és országosan elérhető. A Promóció a 

Promócióban érintett új Termékek vásárlására vonatkozik, közvetlenül a Promócióban részt vevő First 

Stop hálózat valamelyik, a weboldalon feltüntetett helyén (https://www.firststop.hu/hu/talalja-meg- 

szervizet) (a továbbiakban: "Szolgáltató hálózat"), amely a magyar adóazonosító számot tartalmazó 

dokumentumot (nyugtát vagy számlát) állít ki. 

2. Az Akció 2022. október 1. 00:00 órától 2022. december 31. 23:59 óráig tart, azonban az Akcióban 

való részvétel szempontjából a Termék (legalább az Akcióban szereplő négy darab autógumi garnitúra 

szerelési szolgáltatással együtt) Szolgáltatóhálózatban történő megvásárlásának időpontja az irányadó, 

amelyet a Termék (legalább az Akcióban szereplő négy darab autógumi garnitúra) megvásárlását 

igazoló dokumentum, azaz adóigazolás vagy ÁFA számla igazolja. 

§ 5. 

RÉSZVÉTEL A PROMÓCIÓS KAMPÁNYBAN. 

A Szolgáltatóhálózat bármely ügyfele részt vehet, így az a természetes személy fogyasztó, aki (i) 
nagykorú, azaz 18 éves vagy annál idősebb, (ii) teljes cselekvőképességgel rendelkezik, (iii) 
bankszámlával rendelkezik egy olyan banknál, amelynek székhelye Magyarország területén található, (iv) 
Termékeket vásárol (legalább egy négy darab Bridgestone vagy Firestone autógumi garnitúrát a 2. § (2) 
bekezdésében megadott méretekkel), valamint az a jogi személy (kivéve a Bridgestone flotta vásárlóit, 
pl. akik a Bridgestone-nal külön megkötött központi számlázási megállapodással rendelkeznek), aki (i) 
rendelkezik bankszámlával egy olyan banknál, amelynek székhelye Magyarország területén található, (ii) 
a Szabályzat 4.2. §-ában említett promóciós időszak alatt Termékeket vásárol (legalább egy négy darab 
Bridgestone vagy Firestone autógumi garnitúrát egy a jelen szabályzat 2. § (1) bekezdésében feltüntetett 
méretek) (a továbbiakban is: "résztvevők", és külön-külön "Résztvevő"), a Szabályzat 5.2. §-ának 
rendelkezéseire is figyelemmel. 

 

1. A Szervezővel vagy a They.pl-vel együttműködő (az együttműködés jogalapjától függetlenül) 

vagy munkaviszonyban álló személy, valamint közvetlen családtagjai nem lehetnek a promóció 

résztvevői. A fent említett közvetlen családtagok alatt a következőket kell érteni: felmenők, 

leszármazottak, testvérek, házastársak, közös háztartást vezető és közös háztartásban maradó 

személyek, valamint a gyámság vagy gondnokság alatt álló személyek. 

2. A promócióban való részvétel önkéntes. 

§ 6. 

http://www.firststop.hu/hu/talalja-meg-


 
 
 
 
 

 

A PROMÓCIÓS KAMPÁNYBAN VALÓ RÉSZVÉTEL 
SZABÁLYAI. 

1. Az a résztvevő, aki megfelel a Szabályzat 4. § (1) bekezdésében említett feltételeknek, figyelemmel 

a Szabályzat 4. § (2) bekezdésére, és ezen túlmenően megfelel a Szabályzat 6. § (2-13) bekezdésében 

említett valamennyi előfeltételnek (feltételnek vagy kötelezettségnek), jogosult a Szabályzat 3. § (2) 

bekezdésében részletezett összegek visszatérítésére. 

1 rendelet legalább négy darab Bridgestone gumiabroncs vásárlásához vagy 

Firestone a 2.1. §-ban megadott méretekkel, beleértve a szerelési szolgáltatást is. 

2. A promócióban való részvételhez a Résztvevőnek valamennyi alábbi feltételeknek meg kell felelnie: 

a) Egy tranzakció keretében vásároljon a Termékekből, azaz legalább négy Bridgestone vagy Firestone 

autógumit a 2. § (2) bekezdésében említett méretekben. az Általános Szerződési Feltételek 1. 

pontjában említett méretekben, közvetlenül a Szolgáltatási Hálózat egyik pontján, beleértve a szerelési 

szolgáltatást is, ahol a vásárlás a Termékek teljes árának, azaz legalább négy, az Általános Szerződési 

Feltételek 2. § 1. pontjában említett méretű Bridgestone vagy Firestone autógumi árának kifizetésének 

minősül, amelyet a vásárlást igazoló bizonylattal, azaz ÁFA számlával vagy adóügyi bizonylattal 

igazolnak; 

b) őrizze meg a Termékek eredeti vásárlási bizonylatát; 

c) a valóságnak megfelelő adatok megadásával a Résztvevőnek a 

https://www.myfirststop.hu/cashback/ weboldalon közzétett űrlapot kell helyesen kitöltenie a 

Promóció időtartama alatt, azaz 2022. október 1. 00:00 órától 2022. december 31. 23:59-ig, de 

legkésőbb a Terméknek a Szolgáltatói Hálózat valamelyik pontján történő megvásárlásától számított 7 

(hét) napon belül, az alábbiak szerint: 

(i) Adja meg nevét, e-mail címét, telefonszámát, bankszámlaszámát, 

(ii) nyilatkozatot tesz arról, hogy megismert a Bridgestone Europe NV/SA, Magyarországi Fióktelepe (a 

továbbiakban: "Adminisztrátor") adatkezelési tájékoztatóját a személyes adatai kezeléséről, és 

hozzájárul az általa megadott személyes adatok kezeléséhez. 

d) csatolja a termékek vásárlását igazoló bizonylat olvasható szkennelését (adóügyi bizonylat vagy 

legfeljebb 5 MB méretű, .jpg vagy .pdf formátumú áfás számla), amely igazolja a termékek (legalább 

négy Bridgestone vagy Firestone autógumi az Általános Szerződési Feltételek 2.1. pontjában említett 

méretekben) megvásárlását, feltüntetve a gumiabroncsok típusát és méretét, 

e) Erősítse meg, hogy elolvasta az Általános Szerződési Feltételeket és elfogadja azok tartalmát. 
 

3. A résztvevőnek az igénylőlapon megadott adatainak meg kell egyeznie azon bankszámla 

tulajdonosának személyes adataival, amelyre a szabályzat 3. § (1) bekezdésében említett összegek 

visszatérítése történik. 

4. A https://www.myfirststop.hu/cashback/ 

jelentkezésnek minősül. 

címen található, megfelelően kitöltött űrlap 

5. Az űrlap helyes kitöltésével kérelmet benyújtó személy a kérelem benyújtásától számított 7 (hét) 

napon belül az űrlapon megadott e-mail címre üzenetet (e-mail) kap egy csatolt linket tartalmazó 

üzenetet (e-mail), amelyben arra kérik, hogy a kérelem megerősítése érdekében kattintson az e-mail 

szövegében küldött linkre. Amennyiben a visszaigazolás nem történik meg az e-mailben küldött linkre 

kattintva, a kérelem nem lesz helyes és érvényes. A jelentkezésnek az e-mail tartalmában küldött linkre 

való kattintással történő megerősítésének elmulasztása azt jelenti, hogy a jelentkezésnek nincs 

joghatása, és az űrlapot kitöltő személy nem vesz részt a promócióban, és mindenekelőtt nem jogosult 

a szabályzat 3.1. §-ában említett összegek visszatérítésére. 

6. A promócióban való részvételre vonatkozó jelentkezés helyességének és az Általános  Szerződési 

http://www.myfirststop.hu/cashback/
http://www.myfirststop.hu/cashback/


 
 
 
 
 

 

Feltételek 3.1. pontjában említett összegek visszatérítésének igénylésének egyetlen igazolása a They.pl 

által a Résztvevőnek küldött e-mail, amelyben a They.pl megerősíti a Résztvevőnek, hogy a jelentkezés 

helyességének ellenőrzése sikeres volt. 

7. Az az időpont, amikor a They.pl elküldi az Általános Szerződési Feltételek 6. § (6) bekezdésében 

említett e-mailt, amelyben a They.pl megerősíti a résztvevőnek, hogy a kérelem helyességének 

ellenőrzése sikeres volt, az az időpont, amikor a résztvevő kinyilvánítja a szándékát az Általános 

Szerződési Feltételek 3. § (1) bekezdésében említett összegek visszatérítésére. 

8. A Résztvevő köteles a https://www.myfirststop.hu/cashback/ weboldalon keresztül, az Általános 

Szerződési Feltételek 6.2.c) pontjában említett űrlap kitöltésével jelentkezni az Akcióra legkésőbb a 

Terméknek a Szolgáltatói Hálózat valamelyik pontján történő megvásárlásától számított 7 (hét) napon 

belül. 

9. A visszatérítésre legkésőbb 30 (harminc) napon belül kerül sor attól a naptól számítva, amikor a 

They.co.uk visszaigazolja a résztvevőnek, hogy a jelentkezés helyességének ellenőrzése sikeres volt, vagy 

legkésőbb a promóció utolsó napját követő 30 napon belül. 

10. A szabályzat 3. § (1) bekezdésében említett összeget a They.pl utalja át a Résztvevő részére. 

11. Abban az esetben, ha a résztvevőnek az Általános Szerződési Feltételek 6.2.c) pontjában említett 

űrlapon megadott adatai nem egyeznek meg azon bankszámla tulajdonosának személyes adataival, 

amelyre az Általános Szerződési Feltételek 3.1. pontjában említett összegek visszatérítését kell 

teljesíteni, a Szervező vagy They.pl megkísérli felvenni a kapcsolatot a Résztvevővel a pontatlanság 

tisztázása érdekében, de fenntartja a jogot, hogy megtagadja a szóban forgó összegek kifizetését a 

Résztvevőnek, ha a Résztvevővel való kapcsolatfelvételi kísérlet időpontjától számított 14 napon belül 

nem sikerül információt szerezni a Résztvevőtől. 

12. Az a személy, aki a Promócióban szereplő Termékeket más személy nevében vagy a Termékek 

további viszonteladása céljából vásárolja meg, az akció helyszínén és a saját számlájára vásárol, nem 

minősül Promócióban résztvevőnek. A fenti körülmények fennállása esetén a They.pl vagy a Szervező 

jogosult megtagadni a szabályzat 3.1. §-ában említett összegek visszatérítését. 

 
 

§ 7. 

PANASZELJÁRÁS. 

1. A Promócióval kapcsolatos minden panaszt írásban kell benyújtani a panaszra okot adó esemény 

bekövetkezésétől számított 30 (harminc) napon belül. A panasz benyújtásának idejének a postára adás 

napja számít. 

 

2. Az igényeket levélben (ajánlott vagy postai úton) kell elküldeni a They.pl sp. z o.o. *** szám alatti 

címére. A panasz elbírálásának megkönnyítése érdekében a Szervező javasolja, hogy a 

panaszbejelentés tartalmazza a "Visszatérítés gumiabroncsokért tél" feliratot, valamint a Résztvevő 

vezeték- és utónevét, lakcímét, a panasz alapjául szolgáló tényállás részletes leírását és a kérelem 

tartalmát. 

3. A panaszt a panasz beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül kell elbírálni. A résztvevő a 

panasz elbírálásáról szóló döntésről a panaszban megadott címre küldött levélben kap értesítést. 

4. E bekezdés rendelkezései nem zárják ki a résztvevőknek külön jogszabályok alapján biztosított 

jogokat. 

§ 8. 

SZEMÉLYES ADATOK. 

http://www.myfirststop.hu/cashback/


 
 
 
 
 

 

1. A résztvevők személyes adatainak kezelője a Bridgestone Europe NV/SA, székhelye és címe: Belga 

Királyság, Flamand Régió, Zaventem, Kleine Kloosterstraat 10. (nyilvántartási szám: 0441.192.820), 

amely Magyarországon a Bridgestone Europe NV/SA Magyarországi fióktelepén keresztül 

tevékenykedik. Bridgestone Europe NV/SA Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1138 Budapest, Váci 

út 135-139., nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-17-001241, 

adószám: 26738248-2-44). A résztvevők személyes adatainak feldolgozása az alkalmazandó jog által 

előírt szabályok szerint történik. 

2. A szervező ezúton tájékoztatja, hogy a promóció során megadott (feltöltött) személyes adatok 

feldolgozásra kerülnek: 

a) a promóció megszervezése céljából, beleértve a résztvevőknek a promócióban való részvételének 

lehetővé tételét (a résztvevők jelentkezése), a promóció kiszolgálása, a résztvevők jelentkezésének 

kezelése, a résztvevők számára az Általános Szerződési Feltételekben megjelölt összegek visszatérítése, 

az Általános Szerződési Feltételekben megjelölt összegek átutalásának They.pl általi végrehajtása a 

személyes adatok feldolgozásának jogalapja az adatkezelő jogilag indokolt érdekének megvalósítása, 

azaz a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja; 

b) panaszok feldolgozása, valamint esetleges követelések megállapítása, kivizsgálása vagy kivédése 

céljából a személyes adatok feldolgozásának jogalapja az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése, 

azaz a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja, 

c) a promóció lebonyolításával kapcsolatos elszámolások (adó és számviteli elszámolások) és az 

általánosan alkalmazandó jogszabályok szerinti egyéb kötelezettségek teljesítése céljából a személyes 

adatok feldolgozásának jogalapja a vállalatot terhelő jogi kötelezettség teljesítése. 

 

Szervező, így a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja, valamint a jogos érdekek megvalósítása a 

Adatkezelő GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, 

d) marketingtevékenység végzése céljából (a személyes adatok kezelésének jogalapja az adatkezelő 

jogilag indokolt érdekének megvalósítása, azaz a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja). Amennyiben 

az ilyen tevékenységeket elektronikus kommunikációs eszközökkel végzik, a Szervező csak a Résztvevő 

e kommunikációs forma használatához adott előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulását 

követően végezhet marketingtevékenységet elektronikus úton, a gazdasági reklámtevékenység 

alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseivel összhangban. 

A hozzájárulás mindig önkéntes. 

3. A résztvevők személyes adatait önkéntesen adják meg, de azok megadása szükséges a promócióban 

való részvételhez, a panaszok feldolgozásához és a Részvételi feltételekben említett összegek 

visszatérítéséhez. A megadásuk megtagadása megakadályozza azt is, hogy a Résztvevő a Szervező 

marketingtevékenységeinek részeként marketinginformációkat kapjon. 

4. A résztvevők személyes adatainak tárolása: 

a) a Promóció lebonyolítása esetén a Promóció megszervezésének és lebonyolításának  időtartamára, 

annak megszűnéséig és a Promócióban való részvételhez kapcsolódó összegek átutalásáig,  

b) a panaszok feldolgozása és az esetleges követelések megállapítása, kivizsgálása vagy kivédése esetén 

a Promóció teljes időtartama alatt, annak befejezéséig és a Promócióban való részvételhez kapcsolódó 

összegek odaítéléséig, majd ezt követően a jogszabályokban meghatározott időtartamig és mértékben, 

a Promócióból eredő esetleges követelések elévüléséig, 

c) A promóció lebonyolításával kapcsolatos egyezségkötés esetében a vonatkozó jogszabályokban 

meghatározott időtartamig, történik, míg 

d) marketingtevékenységek esetén a kereskedelmi információk elektronikus úton történő 

fogadásához adott hozzájárulás időtartamára, a hozzájárulás visszavonásáig, vagy amíg a résztvevő 

nem tiltakozik a személyes adatok feldolgozása ellen. 



 
 
 
 
 

 

A promócióban résztvevők személyes adatait a fent megjelölt időszakok lejárta után haladéktalanul 

törölni kell. 

5. A Szervező az egyes célok megvalósításának keretei közt a Résztvevők következő személyes adatait 

kezeli: név és vezetéknév, telefonszám, lakcím, kézbesítési cím, e-mail cím, adóazonosító szám (üzleti 

tevékenységet folytató természetes személyek esetében), bankszámlaszám. 

6. Az adatok címzettjei a törvény szerint személyes adatok megszerzésére jogosult szervezetek, a 

They.pl, az együttműködő és támogató szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, beleértve a személyes 

adatok tárolásának technikai támogatását, a szerver szolgáltatója, a promóció szervezésében 

együttműködő szervezetek. 

 

7. A résztvevőknek joguk van a személyes adataikhoz való hozzáféréshez, személyes adataik 
helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához, személyes adataik kezelése elleni 
tiltakozáshoz, személyes adataik továbbításához, valamint ahhoz, hogy panaszt nyújtsanak be egy 
felügyeleti hatóságnál. Azoknak a résztvevőknek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy e-mailben 
marketinginformációkat kapjanak, további joguk van arra, hogy hozzájárulásukat bármikor visszavonják, 
anélkül, hogy ez befolyásolná a hozzájárulás visszavonása előtti hozzájárulás alapján küldött 
kereskedelmi üzenetek jogszerűségét. 

8. A jelentkezést benyújtó résztvevő a következőket is megteheti: 

a) beleegyezhet abba, hogy telekommunikációs eszközök segítségével marketinginformációkat kapjon 

az alábbi tartalommal: Hozzájárulok ahhoz, hogy a Bridgestone Europe NV/SA, Magyarországi 

Fióktelepétől távközlési eszközök és automatikus hívórendszerek használatával 

marketinginformációkat kapjak, a következő kapcsolattartási formát választva: Elektronikus formában 

küldött üzenetek (SMS, MMS, e-mail, https://www.myfirststop.hu/cashback/ weboldal, egyéb 

weboldalak, beleértve a közösségi hálózatokat is) ahol a hozzájárulás megadása nem kötelező, azaz 

nem szükséges a promócióban való részvételhez. 

9. Az érintett jogainak gyakorlása érdekében kérjük, forduljon az Adatkezelőhöz: 1138 Budapest, Váci 

út 135-139. 

§ 9. 

FELELŐSSÉG. 

1. A Szervező nem vállal felelősséget a Szervezőn kívülálló okokból, különösen az internetszolgáltatók 

és a Szervezőnek nyújtott egyéb szolgáltatások miatt felmerülő, különösen a 

https://www.myfirststop.hu/cashback/ weboldal működésével kapcsolatos technikai problémákért, 

amelyek befolyásolhatják a promócióban való részvétel feltételeinek teljesítését. 

2. A Szervező nem felelős azért, ha a Szabályzat 3. § 1. pontjában említett összegeket a Résztvevőnek 

felróható okokból nem tudja visszatéríteni. 

3. A szervező nem vállal felelősséget a késésekért vagy a kommunikációban felmerülő akadályokért. 

a résztvevőkkel, amelyek a szervező vagy a They.pl ellenőrzési körén kívül esik. 

4. A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevők által megadott hamis adatok vagy más típusú 

szabálytalanságok miatt felmerült károkért. 

5. A Szervező nem vállal felelősséget a Szolgáltatóhálózat tagja által nyújtott szolgáltatásokért, valamint 

a Szolgáltatóhálózat egyes tagjainál elérhető Termékek esetleges hiányáért. 
 

 
§ 10. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK. 

http://www.myfirststop.hu/cashback/
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1. A jelen szabályzat 2022. október 1-jén lép hatályba. 

2. A "CASHBACK FOR TIRES" promóció feltételei a Szervező irodájában és a 

https://www.myfirststop.hu/cashback/ weboldalon érhetők el. 

3. A Szervező jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételek módosítására, amennyiben az a változó, 

általánosan alkalmazandó jogszabályokhoz való igazításuk érdekében szükséges, valamint a Promóció 

meghosszabbítása esetén. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása a 

https://www.myfirststop.hu/cashback/ weboldalon történő közzététel útján történik, a közzététel 

napjától számított 14. napon lép hatályba, és az Általános Szerződési Feltételek módosítása semmilyen 

módon nem érinti a Résztvevő által az Általános Szerződési Feltételek módosításának hatályba lépése 

előtt szerzett jogokat. A fogyasztónak minősülő Résztvevőnek továbbá joga van a közzététel és a 

módosított ÁSZF-ek regisztrációkor megadott e-mail címére történő megküldésének napjától számított 

14 napos határidő lejárta előtt lemondani a Promócióról. Fogyasztó esetében a feltételek módosítása 

csak akkor lép hatályba, ha a fenti határidőn belül nem küldött lemondó nyilatkozatot a Szervezőnek a 

Promócióról. 
 

4. A jelen Általános Szerződési Feltételek által nem szabályozott mértékben a 

https://www.myfirststop.hu/cashback/ weboldal használati feltételei és az Adatvédelmi szabályzat 

alkalmazandó, és amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek vagy az Adatvédelmi szabályzat 

bármely tekintetben ellentétesnek bizonyulna a jelen Általános Szerződési Feltételekkel vagy a 

Bridgestone Europe NV/SA Magyarországi Fióktelepe által végzett személyes adatok feldolgozásának 

szabályairól szóló értesítéssel, akkor a jelen Általános Szerződési Feltételek vagy a fent említett, a 

feldolgozás szabályairól szóló értesítés rendelkezései az irányadóak. Az jelen szabályzatban nem 

szabályozott kérdésekben az általánosan alkalmazandó jogszabályok az irányadóak. 
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