
CHS Pontgyűjtő program szabályzata 
  

CHS PONTGYŰJTŐ PROGRAM RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA CÉGES ÉS 
CÉLCSOPORTOS VISSZATÉRÍTÉSRE JOGOSULTAK SZÁMÁRA 

A CHS Hungary Kft. „CHS Pontgyűjtőprogram” részvételi szabályzata (továbbiakban: 
„Szabályzat”) 

A program elnevezése: „CHS Pontgyűjtőprogram” (továbbiakban „Program”). 

A program szervezője: CHS Hungary Kft. (2040 Budaörs, Vasút utca 15.  cégjegyzék száma: 
13 09 109483, adószáma: 10955004244) – továbbiakban „Szervező” vagy „CHS”. 

• 1. Ki jogosult részt venni a Programban? 

A Programban azok a CHS-nél regisztrált viszonteladók vehetnek részt, akik egyéb, a 
CHS által nyújtott kedvezményre, visszatérítésre nem jogosultak. (továbbiakban: 
„Partner”) 

• 2. A Program időtartama 

A Program 2019. május 24-től 2019. december 31-ig tart. 

• 3. A Program célja 

A Program célja a CHS-nél történő vásárlások ösztönzése, forgalom növelése. Minden 
CHS-nél vásárolt termék után meghatározott összegű pont (továbbiakban 
„kedvezmény”) kerül jóváírásra Partner számára, melyet későbbi vásárlása során 
beváltva, csökkentheti fizetendő számlája végösszegét. 

• 4. Mi a feltétele a Programban való részvételnek? 

A Programban csak érvényes Regisztrációval, valamint a jelen Részvételi szabályzat, 
illetve a Cookie szabályzat elfogadásával lehet részt venni. 

• 5. Személyes adatok törlésével, regisztráció visszavonásával kapcsolatos szabályok 

Tekintettel arra, hogy a direkt marketing célú megkereséshez való hozzájárulás a 
Regisztráció és ezáltal a Program nyújtotta szolgáltatások és előnyök igénybevételének 
feltétele, Partner bármikor kérheti, hogy Regisztrációját és Partneri profilját, valamint 
az abban tárolt adatait Szervező haladéktalanul törölje, amely kérésének Szervező a 



kérelem beérkezését követően haladéktalanul eleget tesz. Szervező a jelen pontban 
foglalt feltételekről és eljárásról a törlési kérelem beérkezését követően válaszüzenetben 
haladéktalanul tájékoztatja a Partnert. 

A Partner Ajánlatok igénybevételére és a Program által nyújtott újabb kedvezmények 
igénybevételére a regisztrációja, vagy fiókja törlését követően nem jogosult. 

Jelen pontban foglaltak irányadóak abban az esetben is, ha a Partner Partneri profilját a 
Honlapon önmaga törli, vagy a kapott hírlevélen keresztül arról leiratkozik, és ezzel 
egyben automatikusan a profilját is törli. Partner ugyanakkor tudomásul veszi, hogy 
amennyiben a Program által biztosított előnyöket igénybe vette, akkor Szervező, mint 
Adatkezelő a CHS Pontgyűjtő Program adatait a mindenkori jogi szabályozásnak 
megfelelően, kizárólag a kedvezmény biztosítása céljából kezeli, abban az esetben is, 
ha időközben a Partner a Programból törli vagy törölteti magát. Szervező törlés esetén 
Partner számára további marketing célú megkeresést nem küld. 

• 7. Hogyan tudja igénybe venni a CHS Pontgyűjtó Program kedvezményeit? 

o 7.1 A kedvezményre való jogosultság feltétele a CHS-ben való regisztráció, élő 
profil megléte. 

o 7.2 A termékek vásárlása után járó kedvezmények jóváírása az adott számla 
pénzügyi teljesítését követő legkésőbb 48 órán belül, automatikusan jóváírásra 
kerülnek Partner egyenlegén. 

o 7.3 Minden CHS-ben elköltött 300 Ft után automatikusan 1 pontot írunk jóvá 
Partner egyenlegén. Lehetőség van további kedvezmények tehát plusz pontok 
gyűjtésére is: egyes kiemelt termékeknél, szolgáltatásoknál külön jelöli 
Szervező az extra kedvezmény mértékét. 

o 7.4 Beváltás esetén 1 felhasznált pont 1 Ft-al csökkenti az adott számla 
végösszegét. 

o 7.5 A kedvezmények mértéke időszakonként eltérő lehet.  A kedvezmények 
beváltási határidejének lejárta után azokkal kapcsolatban reklamációt a 
Szervező nem fogad el. 

o 7.6 A kapott kedvezmény nem értékesíthető, készpénzre nem váltható. 
o 7.7 Szervező weboldalán egyértelműen feltünteti a kedvezmények beváltási 

lehetőségeit. A Szervező fenntartja a jogot a kedvezmények korlátozására, 
megváltoztatására, illetve cseréjére a Program időtartama alatt. 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Partnerval 
kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Partnertól, illetve felfüggessze 
vagy kizárja a Partnert.  

 



11. Záró rendelkezések 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzat feltételeit indokolás nélkül módosítsa, 
ide értve a Program megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a 
Program egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. 

A Szabályzatra a magyar jogszabályok irányadók; bármilyen esetlegesen felmerülő vita 
eldöntésére a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok jogosultak. 

CHS Hungary Kft. 

2019. május 24. 
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