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A CRISTO 
PROMÓCIÓS FELTÉTELEI 

hatályos: 2022.09.04-től 

1. A Cristo-ban elérhető promóciókról 

1.1. A Cristo egyes szolgáltatásai kapcsán a Szolgáltató bizonyos időközönként olyan 
promóciókat szervez, amelyek igénybevételére lehetőséged nyílik abban az esetben, ha 
teljesíted a Szolgáltató által előre meghatározott feltételeket. 

1.2. A fentieknek megfelelően most a Cristo-hoz kapcsolódó jelenleg hatályos Promóciós 
Feltételeket olvasod. 

1.3. Amennyiben úgy döntesz, hogy a Cristo egyes szolgáltatásaihoz kapcsolódó promóciókat 
igénybe szeretnéd venni, úgy figyelmesen olvasd végig a jelen Promóciós Feltételeket annak 
érdekében, hogy teljes körű tájékoztatásban részesülj az egyes promóciók kapcsán előre 
meghatározott feltételekről. 

1.4. Szeretnénk felhívni a figyelmed, hogy a jelen Promóciós Feltételekben rögzített valamennyi 
díj bruttó díj, továbbá a meghatározott jóváírások díjkedvezménynek minősülnek, így 
készpénzre nem válthatóak, valamint banki átutalás iránti igény sem terjeszthető elő a 
jóváírásokkal szemben. 

2. Fogalmak 

A Promóciós Feltételekben használni fogunk bizonyos fogalmakat, amelyek jelentését az alábbiakban 
találod: 

2.1. ÁSZF: a Cristo igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek. 

2.2. Beat: egy olyan telemetriai eszköz, ami a Cristo-ban elérhető egyes szolgáltatások 
igénybevételéhez szükséges. 

2.3. Felhasználó: az a 18. életévét betöltött természetes személy, aki az ÁSZF rendelkezéseit 
magára nézve kötelezőnek fogadta el és a Cristo-ban ezt követően regisztrált. 

2.4. Szolgáltató: az a gazdasági társaság, aki a Cristo-t üzemelteti és működteti. A Szolgáltató 
adatait, elérhetőségeit a 3. pontban találod. 

2.5. Roar Casco: A Roar Casco-t működtető Cristo funkcionalitás használatával igénybe vehető 
biztosítás, amely alapján a Felhasználó gépjármű casco biztosítási szolgáltatásokat vehet 
igénybe. A Roar Casco szolgáltatásért díjat kell fizetned. A Roar Casco szolgáltatást a 
Generali Biztosító Zrt. (székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44., cégjegyzékszám: 01 
10 041305, adószám: 10308024-4-44), mint biztosító nyújtja. 
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2.6. Casco Biztosítási Feltételek: a Roar Casco biztosítási jogviszonyra irányadó szerződési 
feltételek összessége. 

2.7. Eszközhasználati Szerződési Feltételek, vagy ESZF: a Felhasználó által Pro Csomag 
szolgáltatásainak igénybevétele céljából ingyenesen használatba vett Beat megrendelésére és 
használatára vonatkozó szerződési feltételek.  

2.8. Egyenleg: a Cristo-ban nyilvántartott pénzügyi egyenleged, amelyet bankkártyás fizetés 
útján fel tudsz tölteni, és amelyből le tudjuk vonni az egyes díjköteles szolgáltatások díját.  

2.9. Fizetési Felület: a Cristo alkalmazás egyes fizetős szolgáltatásaiért teljesítendő díjat ezen az 
online felületen keresztül tudod befizetni. A Fizetési Felületet nem a Szolgáltató üzemelteti, 
azt a Szolgáltató pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására engedéllyel rendelkező szerződött 
partnere, a Global Payments Europe, s.r.o. (székhely: V Olsinach 80/626, 100 00 Prága, 
Cseh Köztársaság, cégjegyzékszáma: 27088936, Magyarországi fióktelephelye: 1117 
Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10., MNB nyilvántartási száma: 24701736 
cégjegyzékszáma: 01-17-000804) működteti. 

2.10. Cristo Assistance: a Cristo alkalmazáson keresztül igénybe vehető biztosítás, amellyel a 
Felhasználó közúti segélynyújtási szolgáltatásokat vehet igénybe. A Cristo Assistance 
díjköteles szolgáltatás. A Cristo Assistance szolgáltatást a Mapfre Asistencia S.A. 
Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1041 Budapest István út 16., cégjegyzékszám: 01-17-
000339, adószám: 22157629-1-41), mint biztosító nyújtja.  

2.11. Cristo Assistance Feltételek: a Cristo Assistance szolgáltatásra irányadó szerződési 
feltételek összessége. 

2.12. ProCsomag: a Cristo-ban elérhető azon szolgáltatások összessége, amelyek 
igénybevételéért a Felhasználónak informatikai szolgáltatási díjat kell fizetnie.  

3. A Szolgáltató adatai 

3.1. A Cristo fejlesztője, üzemeltetője és működtetője a Smartsurance Technologies Korlátolt 
Felelősségű Társaság. 

3.2. A Szolgáltató legfontosabb cégadatai: 
Cégnév: Smartsurance Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 3152 Nemti, Kossuth út 67. 
Cégjegyzékszám: 12-09-009881 
Adószám: 25935909-2-12 
KSH statisztikai számjel: 25935909-6203-113-12. 

3.3. A Szolgáltatót az alábbi elérhetőségeken tudod elérni:  
Honlap: https://hellocristo.hu 
Telefonszám: +36 1 766 4578 
E-mail cím: info@hellocristo.hu 
Postacím: 3152 Nemti, Kossuth út 67. 
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4. Az „5000 Ft – Köss casco-t 3 hónapon belül” promóció feltételei 

4.1. A Szolgáltató 5000,-Ft kedvezményt nyújt a számodra, amennyiben az alábbi feltételek közül 
valamelyiket teljesíted: 

a) az ÁSZF-ben foglaltak szerint regisztrálsz a Cristo-ban, és a regisztrációdtól számított 
3 hónapon belül az ÁSZF-nek és a Casco Biztosítási Feltételeknek megfelelően 
csatlakozol a Roar Casco-hoz, vagy  

b) a regisztrációdtól számított 3 hónapon belül évfordulós emlékeztetőt kérsz a már 
meglévő casco biztosításod évfordulójáról a Cristo alkalmazásban a Roar Casco 
díjszámítást követően, a „Roar Casco díj” képernyőn a hónapot és napot megadva, 
majd az „Évfordulós emlékeztetőt kérek” gombot megnyomva, és a regisztrációdtól 
számított legkésőbb 1 éven – 365 napon – belül az ÁSZF-nek és a Casco Biztosítási 
Feltételeknek megfelelően csatlakozol a Roar Casco-hoz. 

4.2. A Szolgáltató az 5000,-Ft kedvezmény akként nyújtja a számodra, hogy a fenti feltételek 
teljesülése esetén az első Egyenlegfeltöltésed során jóváírja azt az Egyenlegedben. 

4.3. Szeretnénk felhívni a figyelmed, hogy amennyiben igénybe veszed az „5000 Ft – Köss casco-
t 3 hónapon belül” promóciót, úgy a Roar Casco díját a Casco Biztosítási Feltételekben 
meghatározottak szerint változatlanul fizetned kell. 

4.4. Az „5000 Ft – Köss casco-t 3 hónapon belül” promóció visszavonásig érvényes. 

5. Az „Ajánld az alkalmazást és a Beat-et ajándékért” promóció feltételei 

5.1. Amennyiben a Cristo Felhasználója vagy, és az ajánlói kódoddal összesen 5 új felhasználó 
regisztrál a Cristo-ba az ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően, és az 5 új felhasználó a Pro 
Csomag szolgáltatásait is igénybe veszi, úgy lehetőséged van arra, hogy a Szolgáltató által 
előre meghatározott ajándéktárgy vagy ajándékcsomag közül válassz egy neked tetszőt. 

5.2. Az „Ajánld az alkalmazást és a Beat-et ajándékért” promóció feltétele tehát, hogy a Cristo 
Felhasználójaként küldj ajánlói kódot 5 új felhasználónak, akik mindegyike regisztrál a 
Cristo-ban, tehát a Cristo Felhasználójává válnak, és emellett megrendelik a  Pro Csomagot 
is.  

5.3. Az „Ajánld az alkalmazást és a Beat-et ajándékért” promóció visszavonásig érvényes. 

6. Az „1000+1000 Ft, ha casco-t ajánlasz” promóció feltételei 

6.1. A Szolgáltató 1000,-Ft kedvezményt nyújt a számodra és az új felhasználó számára is, 
amennyiben az alábbi feltételeket együttesen teljesítitek: 

a) A Cristo Felhasználójaként csatlakoztál a Roar Casco-hoz, és  
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b) az ajánlói kódoddal olyan új felhasználó regisztrál a Cristo-ba az ÁSZF 
rendelkezéseinek megfelelően, aki az ÁSZF-nek és a Casco Biztosítási Feltételeknek 
megfelelően csatlakozik a Roar Casco-hoz is. 

6.2. A Szolgáltató az 1000,-Ft kedvezmény akként nyújtja a számodra és az új felhasználó 
számára, hogy a fenti feltételek teljesülése esetén külön-külön jóváírja az 1000,-Ft összeget 
az Egyenlegetekben. 

6.3. Az „1000+1000 Ft, ha casco-t ajánlasz” promóció teljesülésének feltétele tehát, hogy te is, 
és az ajánlói kódoddal regisztrált új felhasználó is csatlakozzon a Roar Casco-hoz, amely 
feltételnek együttesen kell teljesülnie. 

6.4. Amennyiben még nem csatlakoztál a Roar Casco-hoz, és az ajánlói kódoddal új felhasználó 
regisztrál a Cristo-ba, aki csatlakozik a Roar Casco-hoz is, úgy az Egyenlegedben az 1000,-
Ft jóváírására ténylegesen csak abban az esetben kerül sor, amennyiben csatlakozol a Roar 
Casco-hoz. 

6.5. Szeretnénk felhívni a figyelmed, hogy a fenti feltétel teljesülése esetén a Roar Casco díját a 
Casco Biztosítási Feltételekben meghatározottak szerint változatlanul fizetnetek kell. 

6.6. Az „1000+1000 Ft, ha casco-t ajánlasz” promóció visszavonásig érvényes. 

7. A Cristo Assistance szolgáltatáshoz kapcsolódó promóció feltételei 

7.1. Amennyiben a Cristo Assistance szolgáltatáshoz való csatlakozási folyamat 
megkezdésekor a Cristo Felhasználójaként már csatlakoztál a Roar Casco-hoz, és a 
Cristo Assistance szolgáltatáshoz való csatlakozási folyamat során a Cristo Assistance 
Feltételekben meghatározott Magyarország Csomagot választod, úgy a 
Magyarország Csomag első éves biztosítási időszakának biztosítási díját a Szolgáltató 
megfizeti helyetted a Cristo Assistance szolgáltatást nyújtó biztosító számára.  

7.2. Szeretnénk felhívni a figyelmed, hogy a 8.1. pont szerinti feltételek teljesülése esetén 
a Szolgáltató kizárólag a Magyarország Csomag első biztosítási időszakának díját 
fizeti meg helyetted. Amennyiben az első biztosítási időszak lejártát követően 
továbbra is igénybe kívánod venni a Cristo Assistance Feltételekben szabályozott 
Magyarország Csomag különös szerződési feltételei szerinti biztosítást, a következő 
biztosítási időszak díját már neked kell megfizetned. Az első éves biztosítási időszak 
lejártát megelőzően a biztosítási díj mértékéről és a fizetési határidőről a Szolgáltató 
a Cristo-n keresztül tájékoztat. 

7.3. A Cristo Assistance szolgáltatáshoz kapcsolódó promóció visszavonásig érvényes. 

8. A Promóciós Feltételekkel kapcsolatos panaszkezelés 

8.1. Amennyiben a Promóciós Feltételek vonatkozásában bármilyen panaszod felmerülne, úgy 
jogosult vagy a Szolgáltató részére előterjeszteni az ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseknek 
megfelelően. 


