
 

Általános Szerződési Feltételek 

viszonteladók részére 

Törzsvásárlói kártya használati útmutató  
Az alábbiakban összefoglaljuk a törzsvásárlói kártya használatára vonatkozó szabályokat. 
 
1. Igénybe vehető kedvezmények 
A törzsvásárlói kártyával aktuálisan igénybe vehető kedvezmények mértékére vonatkozóan mindig a 
„törzsvásárlói kártyával igénybe vehető kedvezmények” címszó alatt, a www.gazvizfutes.hu oldalon 
megjelentetett cikkben, vagy az üzletben kihelyezett tájékoztatóban leírtak érvényesek. Bármilyen vitás 
helyzet, félreértés esetén az aktuális kedvezmények a mérvadóak. 

2. A törzsvásárlói kártya igénylése 
Törzsvásárlói kártya akkor igényelhető üzletünkben, ha nem akciós terméket vásárol, más kedvezményt nem 
vesz igénybe, és egy összegben, vagy összegyűjtött blokkokkal (számlával) elkölt minimum bruttó 20.000.- 
azaz Húszezer Ft-ot. A kártya a következő vásárlástól már használható, összeghatártól függetlenül.  A 
törzsvásárlói kártya nem jár automatikusan, azt a vásárláskor a vevőnek kell kérnie.  Az első kártya 
díjmentes. 

3. A törzsvásárlói kártya érvényessége 
A törzsvásárlói kártya célja, amint a neve is sugallja, hogy ügyfeleink vásárlásai rendszeressé váljanak, és ezt a 
rendszerességet, azaz a hűséget cégünk folyamatosan igénybe vehető árkedvezményekkel jutalmazza. A 
kiadott törzsvásárlói kártyák visszavonásig érvényesek. 

4. A törzsvásárlói kártya felhasználása 
A Futó és Társa Kft (3000. Hatvan, Szent Mihály út 9)-nél történő vásárláskor még a számlázás előtt be kell 
mutatni a törzsvásárlói kártyát. Vásárlás után, visszamenőleg, a kártya bemutatásának elmulasztásából 
származó többletköltséget nem áll módunkban megtéríteni. A törzsvásárlói kártya nem ad kedvezményt akciós 
termék árából. 

5. Általános feltételek 
A törzsvásárlói kártya nem ruházható át, vásárlásra csak a cég képviselője jogosult. A jogosultság ellenőrzése 
céljából a kibocsátó kérheti a kártyát felhasználni kívánó ügyfelet valamilyen, személye igazolása céljára 
alkalmas igazolvány bemutatására. Amennyiben ennek teljesítését az ügyfél megtagadja, akkor a törzsvásárlói 
kártya által biztosított kedvezmény nem illeti meg. Elveszett törzsvásárlói kártya pótlásának feltétele, hogy a 
kártya a nyilvántartás szerint érvényes legyen és a csere időpontjában vásárlás történjék. A cserére csak a 
kártya eredeti igénylője jogosult. (Pótlási díj: 500 Ft)  

A törzsvásárlói kártyákkal kapcsolatos feltételeket a Futó és Társa Kft, mint kibocsátó bármikor módosíthatja, a 
kibocsátott kártyák érvényességét korlátozhatja, az igénybe vehető kedvezményeket változtathatja, illetve 
jogában áll a teljes rendszer egyoldalú megszüntetése is. A változásokat a kibocsátó internetes honlapján 
www.gazvizfutes.hu és üzletében megjelenteti, de további tájékoztatási kötelezettsége nincs. 

Törzsvásárlói kártyával igénybe vehető kedvezmények:  
 
Üzletünkben a Törzsvásárlói kártyával viszonteladóink részére vásárláskor, egyedi kedvezmény* 
vehető igénybe.  
*Az egyedi kedvezményt az ügylet lebonyolításakor határozzák meg az üzleti felek.               


