Tisztelt Partnerünk!

Ha elégedett a szolgáltatásainkkal, akkor ossza meg a tapasztalatait barátaival, ismerőseivel,
és ajánlja nekik a töltőállomás hálózatunkat! Hűségét és elkötelezettségét jutalmazzuk!
Van olyan vállalkozó ismerőse, aki még nem az EDO-Hungary Kft. szerződött partnere?
Akkor szóljon neki, mert az ajánláson keresztül kötött új mennyiségi szerződésre, a normál
kedvezményen felül extra 2 Ft/l kedvezményt adunk új partnerünknek, 3 hónapon
keresztül!
De ez még nem minden, mert az új ügyfél mennyiségi felhasználásától függően Önt
üzemanyag-vásárlási jóváírásban részesítjük, melyet következő havi számláján írunk jóvá!
•

5000 –10 000 liter/évre szerződött új ügyfél esetén:

10 000 Ft

•

10 001 –30 000 liter/évre:

15 000 Ft

•

30 001 feletti liter/évre:

20 000 Ft

Mikor sikeres az ajánlás?
Az ajánlás akkor sikeres, ha ezen akciónk keretében ajánlott ismerőse az akció időtartama
alatt cégünkkel üzemanyagkártyás szerződést köt, minimum 500 liter/hó felhasználással,
éves lekötéssel.
Ki lehet ajánló?
Minden üzemanyagkártyás szerződéses ügyfelünk, akik teljesítik az aktív ügyfélstátusz
feltételeit.
Aktív ügyfélstátusznak minősül, ha az ajánló az ajánlás pillanatában legalább három hónapja
érvényben lévő szerződéssel rendelkezik és hiánytalanul teljesíti annak feltételeit.
Az ajánlónak nem lehet lejárt tartozása az EDO-Hungary Kft.-vel szemben!
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Milyen kedvezményt kínálunk új – ajánlott - ügyfeleinknek?
Ha az akciónk keretében történt ajánlás révén választja hálózatunkat, és szerződött
ügyfelünk lesz, az ajánláson keresztül kötött új mennyiségi szerződésre normál
kedvezményen felül extra 2 Ft/l kedvezményt adunk 3 hónapon keresztül.
Hogyan tud ajánlani?
1.

Kérjük, töltse ki az ajánlókártyát!

2.
A saját és az ajánlottak adataival kitöltött, aláírt kártyát az ajánlott adja le bármely
töltőállomásunkon a kasszás munkatársunknak, de elküldheti e-mail címünkre is:
info@edobenzinkutak.hu
Egy ajánló ügyfél legfeljebb összesen 10 darab jóváírásra lehet jogosult az akció keretében.
Az ügyfélajánlási akció visszavonásig, de legkésőbb 2019.május 31-ig érvényes.
A további feltételeket és az ajánlókártyát kérheti Kollégáinktól (info@edobenzinkutak.hu),
vagy tájékozódjon honlapunkon: www.edobenzikutak.hu

Üdvözlettel:
SÁRI Zoltán Kereskedelmi Igazgató

Adatkezelési tájékoztató: A személyes adatok kezelője az Edo-Hungary Kft. (6726 Szeged Szőregi út
68., www.edobenzinkutak.hu) aki az Ajánló és Ajánlott ügyfelek adatait a hozzájárulásuk alapján
kezeli és akik jogosultak ezen hozzájárulásukat bármikor visszavonni. Az adatkezelés célja promóciós
Akció lebonyolítása, és a fogyasztói szokásokra vonatkozó elemzések készítése. A kezelt személyes
adatok köre: az Ajánló és az Ajánlott ügyfélnek az Ajánlókártyán megadott adatai, valamint a
részvételi feltételek teljesítésének ellenőrzéséhez szükséges adatkör. A szervező az adatokat Az
Ajánló vagy az Ajánlott Ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig kezeli olyan módon, hogy bármelyik
Ügyfél ilyen tartalmú nyilatkozata esetén a hozzá kapcsolt másik ügyfél adatai is törlésre kerülnek. A
hozzájárulás visszavonásának hiányában a Szervező legkésőbb 2019. december 31-én törli az
adatokat. Az adatok megismerésére a Szervező munkavállalói a munkakörükbe tartozó feladatok
teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak. A Szervező megfelelő technikai és egyéb
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intézkedésekkel védi az adatok biztonságát. Az Érintettek személyes adataik kezeléséről a Szervezőtől
tájékoztatást kérhetnek, kérhetik személyes adataik helyesbítését, zárolását, törlését, illetve
jogsérelem eseten tiltakozhatnak azok kezelése ellen, továbbá a Szervező belső adatvédelmi
felelőséhez a Szervező elérhetőségein (6726 Szeged Szőregi út 68., www.edobenzinkutak.hu), a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (ugyfelszolgalat@naih.hu; 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; +36-1-391-1400; www.naih.hu), valamint bírósághoz (választás szerint
a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti törvényszékhez is) fordulhatnak.
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