Bases legals: PROMOCIÓ MICHELIN
“MAIG 2022”
RODI METRO, SL – CIF: B-60864311

Promoció vàlida del 9 al 29 de maig de 2022 per la compra i muntatge de pneumàtics de turisme, vehicles comercials
o 4x4 de la marca Michelin als tallers Rodi Motor Services de Catalunya, d’Aragó, Galicia i d’Andorra o en 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.
Per la compra i muntatge de dos o tres pneumàtics de la marca MICHELIN de llanda 17, l’usuari rebrà un xec carburant
per valor de 30€ (IVA inclòs), i per la compta i muntatge de quatre o més, en rebrà un de 60€ (IVA inclòs). Per la compra
i muntatge de dos o tres pneumàtics de la marca MICHELIN de llanda 18 i superior, l’usuari rebrà un xec carburant per
valor de 40€ (IVA inclòs), i per la compta i muntatge de quatre o més, en rebrà un de 80€ (IVA inclòs).
La promoció es limita a 3.580 pneumàtics i a 4 unitats per DNI/NIE/CIF. En resten excloses les empreses de rènting,
de lloguer de vehicles i les flotes, i també els distribuïdors i els 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 30 de
juny del 2022.
El xec serà bescanviable pel seu valor econòmic, del 9 de maig del 2022 al 31 de juliol de 2022. Vàlid tant per a gasolina
com per a gasoil. Vàlid per a diversos usos i proveïments de carburant.
Una vegada verificat el compliment de les bases, la factura de compra i la informació subministrada, el consumidor
rebrà una notificació en el seu e-mail que conté el xec carburant canviable en gasolineres Repsol, Campsa i Petronor
d'un valor determinat, sempre que hagi facilitat el seu correu electrònic prèviament. Si l'usuari no rep el correu electrònic
durant les 48 hores següents a la realització de la compra, haurà de contactar amb atencionalcliente@rodi.es o telefonar
al 900 922 922. Xec canviable en Península i Balears (no vàlid a Illes Canàries). Podrà canviar aquest xec tantes
vegades com necessiti fins a esgotar la totalitat del saldo (canviable parcialment). Xecs no acumulables entre si.
L'empleat haurà de passar el xec pel terminal Solred. Consultar Estacions de Servei adherides en:
www.chequecarburante.es. El valor del cupó regal, vindrà determinat en funció de la compra dels pneumàtics objecte
d'aquesta promoció. El canvio del xec carburant es realitzarà conforme a les condicions particulars i és responsabilitat
del premiat consultar aquestes condicions abans de canviar-ho. Rodi Motor Services queda eximida de responsabilitat
de qualsevol pèrdua o robatori del regal una vegada que hagi estat lliurat al premiat degudament.
Els xecs carburant d'Andorra seran canviables pel seu valor en les EESS d'Andorra (consultar cobertura aquí:
https://www.chequemotiva.com/carburanteandorra). Per a poder fer ús del seu premi, haurà de presentar el voucher
PDF amb el seu codi en el moment d'efectuar el proveïment de carburant. L'import i la vigència del seu Carburant
Andorra han d'anar anotats en la pròpia comunicació. Els xecs Carburant Andorra són d'un únic ús. Els xecs no són
acumulables entre si.
Rodi Motor Services es reserva el dret a substituir, en qualsevol moment, els regals oferts per uns altres que tinguin un
valor equivalent o de característiques semblants.
La participació en la promoció implica el coneixement i l'acceptació de les característiques i dels límits d'Internet.
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.

