Bases legals: BUDGET IV
“OCTUBRE 2020”
RODI METRO, SL – CIF: B-60864311
Promoció vàlida del 28 al 31 d’octubre de 2020 per la compra de pneumàtics de turisme, vehicles comercials o 4x4.
Entren en promoció les marques que l'empresa té catalogades com Budget (econòmiques): ROADX, FORTUNE,
SEBRING, TAURUS, RAPID, BLACKLION, JINYU, ROYALBLACK, TIGAR, WINRUN, KORMORAN, RADAR,
AURORA, SAVA, BARUM, HIFLY, AKTIONNEU, NANKANG, LINGLONG, CHENG SHIN, OVATION, DAYTON,
LASSA, DEBICA, RIKEN, GRIPMAX, GOODRIDE, ROADSTONE, EFFIPLUS, NEXEN, TRACMAX, APLUS, FEDIMA,
LANVIGATOR, IMPERIAL, ACCELERA, COMFORSER, HAIDA, ATLAS, NOVEX, GISLAVED, POWERTRAC, KELLY,
INFINITY, TRISTAR, APOLLO, DEESTONE, REGAL, ZETUM, FULLRUN, APTANY, SAILUN, MAXTREK, COMPASS.
En aquesta promoció, hi pot participar qualsevol persona major d'edat que tingui el seu domicili al territori nacional
espanyol (només península) i Andorra.
Durant els dies de la promoció, per la compra de dos pneumàtics d'alguna de les marques en campanya en la web
www.rodi.es o en els punts de venta Rodi Motor Services, s'aplicarà el 25% de descompte en la segona unitat. Per la
compra de tres unitats, s'aplicarà 25% de descompte en una unitat. Per la compra de 4 unitats o més, s'aplicarà 25%
de descompte en dues unitats. El màxim del descompte es limita a 2 unitats amb descompte per NIF/CIF.
El descompte sol s'aplica en la segona unitat si les dues unitats són de la mateixa marca, model i mesura. El descompte
no s'aplica en els serveis relacionats amb el pneumàtic, ni en l'ecotaxa.
La promoció està limitada a 1.600 pneumàtics en total i a màxim 4 pneumàtics 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 15 de
novembre del 2020.
Rodi Motor Services es reserva el dret a substituir, en qualsevol moment, els descomptes 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.
Rodi Motor Services es reserva el dret a verificar la veracitat dels documents i de la informació facilitada —a més de
sol·licitar qualsevol informació i documentació complementària—, i també d'emprendre les accions legals que li
corresponguin en cas de falsedat de les informacions o dels documents aportats. Qualsevol declaració falsa per part
d'un participant suposa la seva exclusió de la promoció sense dret a descompte. Els formularis amb dades il·legibles,
incorrectes, incompletes o falses es consideraran nuls.
El responsable de les dades personals recollides es GRUPO RODI (Rodi Metro, S.L., B60864311 y filiales www.rodi.es/aviso-legal/), C/ Pere de Cabrera, 16, 5º, 25001 de Lleida, atencionalcliente@rodi.es. Les dades personals
recollides seran tractades amb la finalitat de gestionar la participació en aquesta promoció i per enviar informacions
comercials, inclús per mitjans electrònics als participats. La participació en la promoció implica el consentiment pel
tractament de les dades i l’acceptació expressa, de forma revocable, a rebre la nostra informació comercial.
Les dades recollides podran ser cedides a les empreses vinculades a RODI METRO SL, per les finalitats esmentades
i no seran cedides a tercers excepte que hi hagi una obligació legal. Les dades seran conservades fins a que el titular
sol·liciti la seva baixa i després fins durant els terminis legals previstos. Pot retirar el seu consentiment a qualsevol
moment, així com accedir, rectificar, suprimir les seves dades i altres drets en atencionalcliente@rodi.es.

