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A „Nyerjen ingyenes térképfrissítést” promóciós 
kampány feltételei 

1. Szervező 

A „Nyerjen ingyenes térképfrissítést” promóciós kampány (a továbbiakban: Kampány) 
szervezője és kezelője az NNG Kft. (1037 Budapest, Szépvölgyi út 35–37., a továbbiakban: 
Szervező). 

 
2. A promóciós kampány feltételei 

2.1. A Kampány a következő weboldalakon érhető el és kerül közzétételre: 
https://renault.welcome.naviextras.com/ és https://dacia.welcome.naviextras.com/. 

2.2. A Kampány kezdete 2023. március 6., közép-európai idő szerint 0 óra 0 perc, befejezése 
pedig 2023. március 31., közép-európai idő szerint 23 óra 59 perc (a továbbiakban: Időtartam). 

2.3. Minden vásárló, aki az Időtartam alatt a megfelelő toolboxon keresztül térképfrissítést 
vásárol, automatikusan a Kampány résztvevőjévé (a továbbiakban: Résztvevő) válik. A 
Kampány nem terjed ki a térképeken kívül bármely más termék (pl. sebességmérő kamera, 
hasznos helyek (POI)) megfelelő toolboxon keresztül történő megvásárlására. 

2.4. Minden 10. Résztvevő, aki az Időtartam alatt térképfrissítést vásárol, jogosult a térkép 
vételárát automatikusan visszakapni (a továbbiakban: Nyertes). 

2.5. A résztvevők korlátlan számú alkalommal jogosultak részt venni a Kampányban.   

2.6. Ha egy Nyertes egyidejűleg (egy alkalommal) több térképfrissítést vásárol, a legdrágább 
térkép vételára kerül visszatérítésre. 

2.7. A Szervező folyamatosan értesíti a Nyerteseket a vásárlás során megadott e-mail-címen.  
Hibás e-mail-cím esetén a Nyertes nem kap e-mailt, de a vételár automatikusan visszatérítésre 
kerül.  

2.8. A vételár visszatérítésére az e-mailes értesítést követő 10 munkanapon belül kerül sor. A 
visszatérített összeg az eltérő árfolyamok miatt eltérhet a Résztvevő által kifizetett összegtől.  A 
Nyerteseknek stornó számlát is küldünk e-mailben. A stornó számlákat negyedévente állítjuk 
ki.   

2.9. Amennyiben a vételár visszafizetése bármilyen okból nem lehetséges, a Nyertes helyébe 
nem lép másik Résztvevő.  

 
3. Általános rendelkezések 

3.1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Kampányt bármely fontos okból bármikor, előzetes 
értesítés nélkül felfüggessze. A fontos okok közé tartozik különösen az, ha a Szervező előre 
nem látható technikai vagy jogi okok miatt nem tudja lebonyolítani a Kampányt. A Szervező 
fenntartja a jogot, hogy a Kampányt bármely okból, bármikor részben vagy egészben 
módosítsa, törölje, felfüggessze vagy megszüntesse. A Kampány törlése esetén a Nyertesek 
jogosulatlannak minősülnek a visszatérítésre. A Kampány módosítása vagy törlése esetén a 
Szervező e-mailben értesíti a Résztvevőt a módosítás vagy törlés tényéről. 

3.2. A Szervező semmilyen körülmények között nem fogad el kártérítési vagy kártalanítási 
igényt a kampány bármely hibája, hibás működése vagy a kampány során bekövetkezett 
késedelem következtében vagy azzal összefüggésben okozott vagy keletkezett költség, kár 
vagy veszteség miatt, kivéve az életet, testi épséget vagy egészséget veszélyeztető személyi 
sérülésért, illetve a Résztvevőnek szándékosan okozott kárért való felelősséget. 

3.3. A Szervező továbbá nem vállal felelősséget a szerver- vagy az internetkapcsolat átmeneti 
meghibásodásáért, illetve az adatátvitellel való visszaélésből eredő károkért. 

3.4. Amennyiben a Kampánnyal kapcsolatban bármilyen panasza van, azt írásban az NNG 
Kft. címére (1037 Budapest, Szépvölgyi út 35–37.) küldött levélben, vagy az itt megadott e-mail-
címre (https://dacia.welcome.naviextras.com/contact_us_en.html vagy 
https://renault.welcome.naviextras.com/contact_us_en.html) küldött e-mailben jelezheti a 
Szervezőnek, a panasz jellegének és okának megjelölésével, a probléma észlelésétől számított 
tizennégy (14) napon belül. A telefonon vagy késedelmesen bejelentett panaszokat nem 
vizsgáljuk ki. 

3.5. A feltételekre, valamint a Szervező és a Résztvevők közötti jogviszonyra kizárólag 

https://renault.welcome.naviextras.com/
https://dacia.welcome.naviextras.com/
https://dacia.welcome.naviextras.com/contact_us_en.html
https://renault.welcome.naviextras.com/contact_us_en.html
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Magyarország hatályos jogszabályai, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

3.6. A vásárlással a Résztvevők automatikusan elfogadják ezeket a feltételeket.   

 


