
 
 

Bases legals: PROMOCIÓ MICHELIN 

“ESTIU 2022” 
 

RODI METRO, SL – CIF: B-60864311 

 
 

Promoció vàlida del 4 de juliol al 13 d’agost de 2022 per la compra i muntatge de dos o mes pneumàtics de turisme, 

camioneta o 4x4 de la marca Michelin als tallers Rodi Motor Services 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. 

 

Per la compra de dos o mes pneumàtics de la marca Michelin l'usuari rebrà un regal de para-sol de cotxe. 

Característiques del regal: 

 

Mesures aproximades: 130x70 cm 

Material: film d'alumini per totes dues cares  

 

La promoció es limita a 7.500 operacions de 2 o més pneumàtics per DNI/NIE/CIF. En resten excloses les empreses 

de rènting, de lloguer de vehicles i les flotes grans, i també els distribuïdors i els tallers de pneumàtics. La promoció no 

és acumulable a altres descomptes o promocions, excepte la promoció transversal de Michelin sempre que es 

compleixin els terminis de compra i registre de la factura d'acord amb les condicions de la promoció establertes pel 

fabricant. 

 

Per a qualsevol reclamació o incidència relativa a la promoció, pot adreçar-se a atencionalcliente@rodi.es fins al 31 

d’agost del 2022. 

 

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. 

 

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. 
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