
Tisztelt Kártyabirtokos! 
 
A P Automobil Import Korlátolt Felelősségű Társaság (korábbi nevén: PEUGEOT HUNGÁRIA Kft.; 
székhely: 1194 Budapest, André Citroen utca 1.; cégjegyzékszám: 01-09-263904) Önt, mint a 
„Peugeot Főnix” programban részt vevő, kedvezményre jogosult gépjármű-tulajdonost a „Peugeot 
Főnix” programban való részvétel feltételeivel kapcsolatban az alábbiakról kívánja tájékoztatni. 
 
A P Automobil Import Kft. a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés 
céljából, valamint az ügyfél-adatbázis naprakésszé tétele érdekében a „Peugeot Főnix” programban 
való részvétel feltételeit a „PEUGEOT FŐNIX” KEDVEZMÉNYRENDSZER PEUGEOT GÉPJÁRMŰ-
TULAJDONOSOK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 5.1. pontjában foglalt jogánál fogva 
2018. május 2. napi hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 
 
Ön a „Peugeot Főnix” programban való folytatólagos részvételre 2018. május 2. napjától abban az 
esetben jogosult, ha a programba történő regisztrációt ismételten elvégzi (május 2. napja után). A 
regisztráció elvégzésére az ÁSZF 3.2. pontjában foglaltakkal összhangban a 
http://www.peugeot.hu/fonix internetes felületen kerülhet sor azzal az eltéréssel, hogy az újból 
elvégzett regisztráció során új „Peugeot Főnix” kártya átadására nem kerül sor. A Peugeot Főnix” 
programban való folytatólagos részvétel feltétele a 2017. május 2. napjától hatályos „PEUGEOT 
FŐNIX” KEDVEZMÉNYRENDSZER PEUGEOT GÉPJÁRMŰ-TULAJDONOSOK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS 
SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK elfogadása, valamint a vonatkozó jogszabályi alapján a személyes adatok 
kezeléséhez való hozzájárulás megadása. 
 
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a fenti ismételt regisztrációs folyamatot 2018. július 31. napjáig nem 
végzi el, úgy adatai adatbázisunkból törlésre kerülnek és Ön a „Peugeot Főnix” programban való 
részvételre a továbbiakban nem jogosult. Természetesen, amennyiben a programban újból részt 
kíván venni, örömmel látjuk Önt tagjaink között. Ez esetben a programban való részvételhez újbóli 
regisztrációra, valamint új „Peugeot Főnix” kártya igénylésére lesz szüksége. 
 
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fentiek kizárólag a jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelést, 
valamint adategyeztetési célt szolgálnak, azok az Ön „Peugeot Főnix” programban való részvételének 
egyéb feltételeit, illetve az Ön azzal kapcsolatos jogosultságait és kötelezettségeit semmilyen módon 
nem érintik hátrányosan. Az ismételt regisztráció elvégzését követően Ön a már meglévő  „Peugeot 
Főnix” kártyáját továbbra is zavartalanul használhatja a programban való részvételhez. 
 
A regisztráció ismételt elvégzéséhez kérjük, kattintson az alábbi linkre: 
http://www.peugeot.hu/fonix-regisztracio.html 
 
Amennyiben Ön a „Peugeot Főnix” programban való részvételre már nem jogosult vagy abban a 
továbbiakban nem kíván részt venni, kérjük, hagyja figyelmen kívül ezt a levelet. 
 
Köszönettel: 
 
P Automobil Import Kft 


