Promóciós feltételek – Cristo
A promóció szervezője:
Smartsurance Technologies Kft.
Székhely: 3152 Nemti, Kossuth út 67.
Cégjegyzékszám: 12-09-009881
Adószám: 25935909-2-12
Telefonszám: +36 30 181 2450
E-mail cím: info@hellocristo.hu
A felhasználó a promócióval kapcsolatos észrevételeit, esetleges panaszát az info@hellocristo.hu
e-mail címen teheti meg.
1) Az első 100 Roar CASCO biztosítást megkötő felhasználó választhat 1 év díjmentes
Magyarországra szóló Assistance biztosítás vagy 3 hónap díjmentes Beat eszközhasználat között.
A promóció 2020.03.01.-ig érvényes, illetve amennyiben az első 100 Roar CASCO biztosítás
2020.03.01. előtt létrejön, úgy a visszavonásig.
Két feltétel együttes teljesülése esetén választhat a felhasználó 1 év díjmentes Magyarországra szóló
Assistance biztosítás igénybevétele vagy 3 hónap díjmentes Beat eszközhasználat között:
1. sikeresen csatlakozik a Roar CASCO biztosításhoz, és a CASCO biztosítási jogviszonya
létrejön, valamint
2. az első 100 Roar CASCO biztosítást megkötő között szerepel.
Amennyiben mindkét feltétel teljesült, és a felhasználó az 1 év díjmentes Magyarországra szóló
Assistance biztosítás igénybevételét választja, úgy a Europ Assistance S.A. által nyújtott díjmentes
assistance szolgáltatást a felhasználó kizárólag Magyarország területére, és 1 év határozott ideig
veheti igénybe. A felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy az 1 év letelte előtt megszünteti az
Assistance biztosítását, amellyel kapcsolatban díjfizetési kötelezettsége nem keletkezik.
Amennyiben a felhasználó CASCO biztosítási jogviszonya valamely oknál fogva megszűnik, úgy
automatikusan megszűnik az Assistance biztosítási jogviszonya is. Ezen promóció választása esetén
a felhasználónak a Beat megrendelésének díját, továbbá a napi bérleti díját a Beat Eszközbérleti
Szerződési Feltételeiben (a továbbiakban: ESZF) foglaltak szerint, valamint a Roar CASCO díját a
Biztosítotti tájékoztatóban meghatározottak szerint változatlanul fizetnie kell.
Amennyiben mindkét feltétel teljesült, és a felhasználó a 3 hónap díjmentes Beat eszközhasználatot
választja, úgy a Beat eszközhasználatának díjmentessége kizárólag az eszköz napi bérleti díjára
vonatkozik, a Beat kiküldéséhez kapcsolódó egyszeri 2.500,- Ft díjat ebben az esetben is meg kell
fizetnie a felhasználónak. Ez azt jelenti, hogy az ESZF-ben meghatározott, a Beat megrendeléséért
fizetendő 5.000,- Ft-ból a felhasználónak meg kell fizetnie a Beat kézbesítési költségeire fedezetet
nyújtó 2.500,- Ft-ot, azonban a másik 2.500,- Ft-ból, amely a Beat bérleti díjára, valamint a Roar
CASCO díjára nyújt fedezetet, a Szolgáltató 3 hónapig nem vonja le a Beat napi bérleti díját. A
Biztosítotti tájékoztatóban meghatározottak szerinti Roar CASCO díját a felhasználónak

változatlanul fizetnie kell. Amennyiben a felhasználó CASCO biztosítási jogviszonya valamely
oknál fogva megszűnik, úgy megszűnik a jogosultsága a 3 havi díjmentes Beat eszközhasználatra
vonatkozóan, és amennyiben újra megköti a CASCO biztosítást, úgy a Beat díját az ESZF-ben
foglaltak szerint meg kell fizetnie.
A Szolgáltató e-mail üzenetben tájékoztatja a felhasználót a feltételek teljesüléséről. A felhasználó
a választásáról e-mail üzenet útján tudja tájékoztatni a Szolgáltatót. A felhasználót a választott
promóció a Szolgáltató általi visszaigazolásának időpontjától illeti meg.
2) Amennyiben a Cristo-n keresztül a felhasználó meghívja egy ismerősét, és az ismerőse is
csatlakozik a Roar CASCO biztosításhoz, mindketten 1-1 hónap díjmentes Beat eszközhasználatot
kapnak.
A promóció visszavonásig érvényes.
Az 1 havi díjmentes Beat eszközhasználat feltétele, hogy a felhasználó és a meghívottja is sikeresen
csatlakozzanak a Roar CASCO biztosításhoz, és a CASCO biztosítási jogviszonyuk létrejöjjön. A
felhasználó több ismerősét is meghívhatja, és minden olyan ismerős esetében, aki csatlakozik a
Roar CASCO-hoz, megilleti a felhasználót az 1 havi díjmentes Beat eszközhasználat. Egy
felhasználó azonban évente maximum 12 ismerős meghívása esetén élhet a promócióval.
Amennyiben a felhasználó vagy az ismerős CASCO biztosítási jogviszonya valamely oknál fogva
megszűnik, úgy megszűnik a jogosultsága az 1 havi díjmentes Beat eszközhasználatra vonatkozóan.
A Beat eszközhasználat 1 havi díjmentessége kizárólag az eszköz napi bérleti díjára vonatkozik, a
Beat eszköz kiküldéséhez kapcsolódó egyszeri 2.500,- Ft díjat ebben az esetben is meg kell fizetnie
a felhasználónak. A Szolgáltató 1 hónapig nem vonja le a Beat bérleti díját a felhasználó
Egyenlegéből. A felhasználónak a Roar CASCO díját a Biztosítotti tájékoztatóban meghatározottak
szerint változatlanul fizetnie kell.
A Szolgáltató e-mail üzenetben tájékoztatja a felhasználót a feltételek teljesüléséről. A felhasználót
a Beat eszközhasználat 1 havi díjmentessége a Szolgáltató általi tájékoztatás időpontjától illeti meg.
3) Amennyiben a Cristo-n keresztül a felhasználó meghívja 3 ismerősét, és mindhárman
csatlakoznak a Roar CASCO biztosításhoz, a felhasználó 1 év díjmentes Magyarországra szóló
Assistance biztosítást kap.
A promóció visszavonásig érvényes.
A promóció feltétele, hogy a felhasználó és mindhárom ismerős sikeresen csatlakozzon a Roar
CASCO biztosításhoz, és a CASCO biztosítási jogviszonyuk létrejöjjön.
A Europ Assistance S.A. által nyújtott díjmentes assistance szolgáltatást a felhasználó kizárólag
Magyarország területére, és 1 év határozott ideig veheti igénybe. A felhasználó bármikor dönthet
úgy, hogy az 1 év letelte előtt megszünteti az Assistance biztosítását, amellyel kapcsolatban
díjfizetési kötelezettsége nem keletkezik. Amennyiben a felhasználó CASCO biztosítási jogviszonya

valamely oknál fogva megszűnik, úgy automatikusan megszűnik az Assistance biztosítási
jogviszonya is. A felhasználónak a Beat megrendelésének díját, továbbá a napi bérleti díját az ESZFben foglaltak szerint, valamint a Roar CASCO díját a Biztosítotti tájékoztatóban meghatározottak
szerint változatlanul fizetnie kell.
A Szolgáltató e-mail üzenetben tájékoztatja a felhasználót a feltételek teljesüléséről. A felhasználót
az 1 év díjmentes Magyarországra szóló Assistance biztosítás a Szolgáltató általi tájékoztatás
időpontjától illeti meg.

