Bases legals: PROMOCIÓ PIRELLI
“MAIG 2021”
RODI METRO, SL – CIF: B-60864311

Promoció vàlida del 3 al 31 de mag de 2021 per la compra i muntatge de pneumàtics de Turismo, SUV/4X4 i Run
Flat la marca Pirelli modelo Powergy de llanda 17’’ o superior als tallers Rodi Motor Services de Catalunya, d’Aragó
i d’Andorra o la web www.rodi.cat.
Els pneumàtics han d'estar destinats a l'autoconsum.
En aquesta promoció, hi pot participar qualsevol persona major d'edat que tingui el seu domicili al territori nacional
espanyol (només península) o Andorrà.
El participant en realitzar la compra i muntatge de 4 pneumàtics de turisme o 4x4 de la marca, llanda i model en
promoció, rebrà el següent regal: Motxilla Pirelli. El lliurament del regal es realitzarà una vegada finalitzada la promoció.
Una vegada tancada la promoció, verificat el compliment de les bases, la factura de compra i la informació
subministrada, el consumidor rebrà un SMS d'avís el dia quan la motxilla estigui disponible en el taller on va comprar
els pneumàtics.
Rodi Motor Services podrà substituir el regal objecte de la promoció per un altre de valor similar, en cas que per raons
alienes a la seva voluntat o de força major es veiés privat de poder facilitar els regals oferts en la promoció, en la
circumstància de la qual es realitzarà la modificació oportuna en les Bases Legals.
La promoció està limitada a 1 participació de 4 pneumàtics per DNI/NIE/CIF. Queden excloses les empreses de rènting,
de lloguer de vehicles i les grans flotes, així com distribuïdors i tallers de pneumàtics. La promoció no és acumulable a
altres descomptes o promocions.
Per a qualsevol reclamació o incidència relativa a la promoció, pot adreçar-se a atencionalcliente@rodi.es fins al 15 de
juny del 2021.
Rodi Motor Services queda eximit de qualsevol responsabilitat si es veiés forçada a cancel·lar, escurçar, prorrogar,
posposar la promoció o modificar-ne les condicions per causa de força major, per esdeveniments aliens a la seva
voluntat o per causes justificades, i no se li podran exigir responsabilitats per aquests motius. En qualsevol cas, Rodi
Motor Services es reserva la possibilitat de prolongar el període de participació.
Així mateix, Rodi Motor Services no es pot considerar responsable de cap dany, directe o indirecte, provocat per una
interrupció, funcionament defectuós, suspensió o final de la promoció o qualsevol altre motiu, ni tampoc dels danys
directes o indirectes com a resultat, de la manera que sigui, de la connexió al lloc web.

INFORMACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable: GRUPO RODI (Rodi Metro, SL, B-60864311 i filials. www.rodi.es/aviso-legal), C/ Pere de Cabrera, 16,
5è, 25001 de Lleida, a/e: atencionalcliente@rodi.es.
Finalitat: participar en la nostra promoció, l’enviament del nostre butlletí comercial i de comunicacions informatives i
publicitàries sobre els nostres productes o serveis que puguin ser del seu interès, fins i tot per mitjans electrònics.
Legitimació: consentiment de l’interessat.
Destinataris: no hi ha prevista cap cessió de dades.
Drets: pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, i també accedir, rectificar, suprimir les seves dades i la
resta de drets a atencionalcliente@rodi.es.
Informació addicional: pot ampliar la informació a través de l’enllaç de política de privacitat.

