„Váltson bankot és Öné lehet egy ŠKODA Citigo!”
Promóciós Szabályzat
A CIB Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4.-14., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044131; NAIH
azonosító: 41025, a továbbiakban: CIB Bank) promóciót szervez (a továbbiakban: Promóció), amelynek
promóciós szabályzatát (a továbbiakban: a promóciós szabályzat) az alábbiak szerint határozza meg.
1. Általános rendelkezések
1.1 A promóció időtartama (kezdő és záró időpont): 2017. március 31. 00:00 – 2017. május 31. 23:59
1.2 A Promóciót a CIB Bank szervezi.
1.3 Jelen Promóciós szabályzatot a CIB Bank a www.cib.hu honlapon és a CIB Bank bankfiókjaiban teszi közzé.
2. Résztvevők
2.1 A Promócióban azok a 18. életévüket betöltött lakossági ügyfelek vehetnek részt (továbbiakban: Résztvevő),
akik a promóciós időszak alatt új ECO bankszámlát nyitnak, valamint a promócióhoz kapcsolódó
regisztrációs oldalon www.cib.hu/citigo megadják a valóságnak megfelelő személyes adatokat: név,
születési idő, telefonszám, email cím és ugyanezen a regisztrációs oldalon leadják tippjüket a feltüntetett
kérdésre.
2.2 A Promócióban nem vehetnek részt:
- a CIB Bank munkavállalói és tisztségviselői, a Promócióval kapcsolatos megbízottjai, alvállalkozói,
továbbá az előbbiek közeli hozzátartozói.
- a CIB Bank azon ügyfelei, akik a promóciós időszakot megelőző 2 naptári hónapban (február, március
hónapban) már rendelkeztek CIB lakossági forint folyószámlával. Lakossági forint folyószámla: CIB
Alapszámla, CIB Általános Számla, CIB Classic Magánszámla, Cib Nyugdíjas Bankszámla Plusz, CIB
ECO Bankszámla, CIB Kártyázó Maximum Számlacsomag, CIB Kártyázó Médium Számlacsomag, CIB
Kártyázó Minimum Számlacsomag, CIB Continental Bankszámla, CIB Online Számlacsomag, CIB
Prémium Magánszámla csomag, CIB Prémium Extra Számla, CIB XL Átutalási Magánszámla, CIB XXL
Magánszámla.
2.3 A Promócióban való részvétel a jelen hivatalos szabályzat kifejezett elfogadását jelenti.
3. A Kvízjátékkal kapcsolatos információk
3.1 A Résztvevőknek, akik a promóciós időszakban új ECO bankszámlát nyitnak (és a 2.2 pontban foglaltak
szerint nincsenek kizárva a promócióból) a www.cib.hu/citigo oldalon található, a promócióhoz kapcsolódó
regisztrációs oldalon feltüntetett, a CIB Bankra vonatkozó alábbi tippkérdést kell megválaszolniuk a
promóció időtartama alatt. A tippkérdés esetén egy adott számot kell a Résztvevőknek a lehető
legpontosabban meghatározniuk.
Tippkérdés: Tippelje meg, hogy hány 1979-ben született, azaz a CIB Bankkal egyidős játékos fog
regisztrálni a promóció ideje alatt!
Regisztráció alatt a tipp leadása és a személyes adatok hiánytalan megadása értendő.
3.2 Egy Résztvevő a Promóció időszaka alatt csak egyszer adhatja le tippjét. Ha egy Résztvevő többször adja le
a tippjét, csak azzal az egy tippjével vesz részt a nyereményjátékban, melyet időben leghamarabb adott le. A
bankszámla nyitása és a tippelés külön időpontban is történhet, de az lényeges, hogy mindkettőre a promóciós
időszak alatt (1.1. pont) kerüljön sor.
4. Nyeremény
4.1 A nyeremény: 1 db ŠKODA CITIGO ACTIVE 1.0 60 típusú személyautó, amelynek pontos és részletes
adatait a promóciós szabályzat 1. sz melléklete tartalmazza.

4.2 Az nyeremény pénzre át nem váltható, másra át nem ruházható. A nyertes az általa megadott elérhetőségi
adatok alapján kerül kiértesítésre, az ajándékot a nyertes személyesen, előre egyeztetett időpontban és
helyszínen, Budapesten veheti át.
4.3 A nyereményre való jogosultság tekintetében – ellenkező bizonyításig – a CIB Bank nyilvántartása az
irányadó. Amennyiben a Promóció bármely Résztvevőjének panasza vagy kifogása merülne fel, azt írásban
teheti meg a CIB Bank Marketing Osztályán (cím: 1027 Budapest, Medve utca 4-14.) vagy a CIB24
Ügyfélszolgálaton (+36 1 4 242 242) szóban előterjesztve vagy írásban juttathatja el a CIB Bank központi
címére (1027 Budapest, Medve u.4-14).
4.4 A CIB Bank jogosult a jelen promóciós szabályzatot nem visszamenőleges hatállyal, a jövőre nézve a
résztvevők számára nem hátrányosan, egyoldalúan módosítani.

5. Nyertes
A nyertes az alábbi módon kerül kiválasztásra:
5.1 Az a Résztvevő nyeri meg a jelen promóciós szabályzat 4.1 pontjában meghatározott nyereményt, aki a
promóció ideje alatt a promócióhoz kapcsolódó regisztrációs oldalon (www.cib.hu/citigo) hiánytalanul
megadja a valóságnak megfelelő személyes adatait (beazonosításhoz szükséges): név, születési idő,
telefonszám, email cím és az ugyanezen a regisztrációs oldalon leadott tippje a helyes választ eltalálta vagy
leginkább megközelítette azt. A Promócióban egy nyertes kerül kihirdetésre.
5.2. Amennyiben egynél több olyan válaszadó lesz, aki a kérdésre helyesen válaszolt vagy a helyes megoldást
legjobban megközelítő tippet adta le, akkor közülük az az egy Résztvevő nyer, aki időben (év, hónap, nap,
óra, perc) hamarabb adta le tippjét.
Az eredményhirdetés időpontja: 2017. június 12.
A CIB Bank a tipp kérdés helyes válaszát a promóció lezárását és a nyertes kiválasztását követően a
www.cib.hu/citigo oldalon teszi közzé az eredményhirdetés napján 18:00 óráig. A nyertes nevét a bank annak
közzétételétől számított 2 hónapig szerepelteti a korábban megjelölt oldalon.
5.3 A Bank a nyertes Résztvevőt az eredményhirdetést követő két naptári napon belül - a Résztvevő által
megadott telefonszámon, email címen keresztül - telefonon és elektronikus úton (e-mailben) értesíti.
Amennyiben kiderül, hogy a nyertes Résztvevő nem felel meg az 2. pontban meghatározott valamely
feltételnek vagy a nyertes a többszöri kapcsolatfelvétel ellenére az eredményhirdetést követő két héten belül
nem elérhető, a nyereményért pedig ezen határidőn belül nem jelentkezik, úgy a Bank a jelen pontokban
részletezett szabályok alapján az eredményhirdetést követő két naptári hét elteltét követően új nyertest hirdet.
Az új nyertes az a személy lesz, aki időben a korábbi nyertest követően adta le helyes válaszát vagy leginkább
megközelítette azt.
5.4 A nyertes köteles együttműködni az eredményhirdetést követően a CIB Bankkal, annak érdekében, hogy a
nyeremény részére átadásra kerüljön. A nyeremény átadására legkésőbb 2017. július 14-ig kerül sor. Ha ezen
együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása
meghiúsul, úgy ezen körülmény a CIB Bank terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének
lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.
5.5 A nyertes Résztvevő neve a www.cib.hu/citigo oldalon közzétételre kerül.
5.6 A CIB Bank a nyereményt terhelő adó- és járulékfizetési kötelezettséget, valamint az esetlegesen felmerülő
személyi jövedelemadót teljesíti az adóhatóság felé. A nyeremény átvételével összefüggő további esetleges
egyéb kiadások közül az autó átíratásának a költségei, a forgalomba helyezésnek a költségei a CIB Bankot,
az átadás helyére történő utazás költsége, üzembentartás költségei a nyertest terhelik.

6. Adatvédelem
6.1 A Résztvevőnek a www.cib.hu/citigo regisztrációs oldalon szükséges hozzájárulnia az adatkezeléshez,
ahhoz, hogy az általa a promóció során szolgáltatott személyes adatait a CIB Bank Zrt., a Promócióban való
részvételhez, a nyeremény átadásához felhasználja, azokat a Promócióval összefüggésben nyilvántartja és
kezelje, eredményhirdetés során a nyertes nevét a honlapon a jelen szabályzatban foglaltak szerint
megjelenítse, valamint ahhoz, hogy a jelen Promóciós Szabályzatot elfogadja.
6.2 A „Váltson bankot és Öné lehet egy ŠKODA Citigo!” Promóció bármely résztvevőjének joga van
tájékoztatást kérni, jogosult kérni az adatok helyesbítését, törlését vagy zárolását, valamint a személyes
adatokhoz fűződő jogainak az adatkezelő általi megsértése esetén bírósághoz, személyes adatainak
kezelésével kapcsolatos jogsérelem bekövetkezése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz fordulhat. Az adatkezelési nyilatkozat bármikor korlátozás nélkül, ingyenesen visszavonható.
Az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmet a bank bármely bankfiókjában személyesen, illetve a fenti személyes
adatokat is tartalmazó, a cib@cib.hu címre eljuttatott elektronikus levélben, vagy a CIB Bank Zrt., Lakossági
Háttérműveletek, 1537 Budapest, Pf. 394 címre postai úton eljuttatott levél útján. Amennyiben a hozzájárulás
visszavonásáról szóló nyilatkozatot a magánszemély postai úton, belföldi szabványméretű levél formájában,
könyvelt postai küldeményként feladva juttatja el a bank részére, úgy a bank a postaköltséget utólag megtéríti
a magánszemély számára.
6.3 A Promócióban való részvétel, a személyes adatok és a tipp megadása, így az adatszolgáltatás önkéntes. A
személyes adatokat a CIB Bank kizárólag a Promócióban való részvétellel, a nyeremény átadásával
kapcsolatban, a Promócióval összefüggésben kezeli és tartja nyilván a nyeremény átadását követően a
vagyonjogi, kártérítési igények érvényesíthetőségének az elévüléséig. A CIB Bank Zrt. a

szolgáltatott adatokat a CIB Csoportba tartozó társaságon kívüli harmadik személyek részére nem
továbbítja.

7. A CIB Bank felelőssége
A CIB Bank kizárja a felelősséget a Résztvevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, valamint a
nyertesnek elektronikus úton (e-mail) elküldött értesítés kézbesítésének meghiúsulásából, illetve a késedelmes
kézbesítésből eredő, a Résztvevők vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

Budapest, 2017. március 30.

CIB Bank Zrt.
Szervező

1. számú melléklet
ŠKODA CITIGO ACTIVE 1.0 60 személyautó

Motor
Fényezés
Üléshuzat
Extrafelszereltség

Szériafelszereltség

Technikai adatok

999ccm Elsőkerék hajtás Kézi 5 fokozatú
Teljesítmény: 44 kW / 60 LE
Kombinált üzemanyag felhasználás: 4.5 l/100km
Széndioxid-emisszió: 105 g/km
Nitrogén-oxid-kibocsátás (NOx): 0,014 g/km
Cukorfehér
Üléshuzat: Active szövet
Belső szín: ülések: fekete/szürke - ajtó: fekete
Szőnyeg: fekete
Műszerfal: fent: fekete - lent: fekete
Könnyűfém keréktárcsa ''Apus'' (14'')
kerékméret: 5Jx14'' abroncsok: 175/65 R14
ABS (Blokkolásgátló)
Ablaktörlő- és mosóberendezés hátul
Acél keréktárcsák 5Jx14''
Belülről állítható külső tükrök
ESC (Elektronikus stabilitásvezérlés)
Elektro-mechanikus szervokormány
Elektronikus indításblokkoló
Gumiabroncs-légnyomás ellenőrzés
Halogén fényszórók
ISOFIX gyermekülés rögzítési pont hátul
Kesztyűtartó az utas oldalán (nyitott)
Ködzárfény (hátsó ködlámpa)
Oldallégzsákok elöl
Rádió "Blues" CD-lejátszóval MP3-lejátszás, Aux-In bemenet, SD-kártya olvasó
Tárcsafékek elöl
Vezető- és utasoldali légzsák
Zöld hővédő üvegezés
Sebességváltó: Kézi 5 fokozatú
Meghajtás: Elsőkerék hajtás
Motor – típus: 999ccm Benzin Motor
Teljesítmény: 44 kW / 60 LE
Lökettérfogat: 999 ccm
Ajtók száma: 2
Ülések száma: 4
Önsúly: 854 kg
Legnagyobb megengedett össztömeg: 1 290 kg
Kombinált üzemanyag felhasználás: 4.5 l/100km
Széndioxid-emisszió: 105 g/km
Nitrogén-oxid-kibocsátás (NOx): 0,014 g/km

