
  AZ „ÖT TOVÁBBI KUPON VÁR ÖNRE” KAMPÁNY ÁLTALÁNOS 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEI 
 

1. 

Általános információk 

 

1. A Kampányban történő jelentkezéssel a Résztvevő elfogadja a  jelen ÁLTALÁNOS 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEKET (a továbbiakban: ÁSZF). 

2. A Kampány szervezője a TESCO-GLOBAL Zrt. (székhelye: 2040 Budaörs, Kinizsi út 

1-3.; a Budapest Környéki Bíróság által cg. 13-10-040628 számon, bejegyzett a 

továbbiakban: Szervező vagy Tesco). 

 

2. 

Definíciók 

1. Clubcard program - a Tesco által a Résztvevők részére TESCO áruházakban, a 

Clubcard program szabályai (a továbbiakban: Clubcard szabályok) szerint 

szervezett program. 

2. Webhely – A Szervező webhelye a www.tesco.hu címen érhető el  

3. A Kampány résztvevője – minden olyan személy, aki a Clubcard programnak is tagja.  

4. Clubcard fiókom – elektronikus hozzáférés a további funkciókhoz a Kampány 

Clubcard program Clubcard fiókom oldalán regisztrált résztvevői számára.  

5. Clubcard mobilalkalmazás (a továbbiakban: Alkalmazás) – ingyen letölthető 

alkalmazás, amely elérhető az Android, iOS vagy Windows Phone operációs 

rendszerű mobiltelefonnal rendelkező Vásárlóink számára, lehetővé téve a 

Clubcard fiókhoz  és a Clubcard ÁSZF-ben rögzített egyéb funkciókhoz történő 

mobil hozzáférést. 

6. CLUBCARD kártya / kulcstartó-kártya (a továbbiakban: Kártya) – a TESCO által a 

Résztvevők számára kibocsátott kártyák, a Clubcard mobilalkalmazásban, 

digitális formátumban rendelkezésre álló kártyákat is ideértve, lehetővé téve a 

pontgyűjtést a TESCO áruházakban a kártya pénztárnál történő bemutatásával, a 

Clubcard szabályzatnak megfelelően. 

7. Extra kupon (a továbbiakban: Kupon) – elektronikus formátumú, „extra kupon” 

jelzéssel ellátott kupon, amely lehetővé teszi a Clubcard program által érintett 

TESCO áruházakban történő vásárlás értékének a kuponon rögzített összeggel 

történő csökkentését a kuponon megadott feltételek teljesülése esetén, illetve a 

további Clubcard pontok jóváírására történő jogosultságot. 

8. TESCO áruházak – a TESCO hálózatának Magyarország területén lévő, a Clubcard 

programban részt vevő áruházai. 

 

http://www.tesco.pl/


3. 

A Kampány szabályai 

1. A Kampányban történő részvételhez rendelkeznie kell egy, a Kampány résztvevői által 

havonta, az Alkalmazásban vagy a Clubcard fiókom oldalon kapott kuponnal. A 

kupon bármely, Magyarországon kibocsátott Clubcard kártyával felhasználható. 

2. A Kampány résztvevője saját maga határozza meg, hogy mely kuponokat kívánja 

felhasználni. A Kampány résztvevője az általa kapott kuponok közül néhányat 

vagy akár az összeset felhasználhatja. 

3. Egy adott kupon felhasználásához a Résztvevőnek: 

a) ki kell választania egy adott kupont az Alkalmazásban vagy a Clubcard fiókom 

webhelyen. A kupon közvetlenül az alkalmazásból vagy papír formátumban is 

beváltható, ha azt a Kampány résztvevője előzetesen kinyomtatta. A szervezők a 

sérült kuponokat nem fogadják el; 

b) a kupon érvényességi idején belül meg kell vásárolnia a kupon által érintett termékeket 

és vagy teljesítenie kell a kuponon, illetve a Kampány szabályzatában szereplő 

feltételeket; 

c)  a pénztárnál a fizetést megelőzően a kártyával együtt a kupont is be kell mutatnia, 

melyet a pénztáros beolvas; erre a tranzakció végén, a készpénzzel vagy 

bankkártyával történő fizetést megelőzően kell sort keríteni. Ha a kártyát nem 

mutatják be a pénztárosnak a tranzakció vége előtt, a Résztvevő nem fogja tudni 

használni a kupont. A kupon ezt követően csak egy új tranzakció során 

használható fel. A kártyák beolvasására és a kuponok beváltására vonatkozó 

szabályok az önkiszolgáló pénztárak használatára is vonatkoznak; 

d) ki kell fizetnie a blokkon szereplő valamennyi árut, a kuponon szereplő termékekkel 

együtt. 

1. A kupon csak egy alkalommal váltható be. 

2. A kupon az adott hónap első napjától az adott hónap utolsó napjáig érvényes. 

3. A kupon csak a Clubcard programban résztvevő áruházakban váltható be (kivéve, ha a 

kuponon ettől eltérő információ található), és csak akkor, ha a kuponon szereplő 

termék(ek) elérhető(ek) az áruházban. 

4. A kupon beváltásának a Clubcard szabályzatban szereplő további feltételei a 

Webhelyen találhatók. 

 

4. 

A Kampány időtartama 

1. A jelen szabályzatban megadott Kampány 2018/03/01 és 2018/12/31 között tart. 

 

5. 



Záró rendelkezések 

1. A kuponon szereplő kedvezmények a Kampány befejeztével érvényüket vesztik. 

2. A Szervezőnek jogában áll a Kampány szabályzatát módosítani és a Kampányt idő 

előtt befejezni, annak fenntartásával, hogy a résztvevőknek a Kampányszabályzat 

keretében szerzet jogait az adott tartalommal teljes mértékben figyelembe veszik. 

A Kampányszabályzat minden módosítása közzétételre kerül a Webhelyen és a 

közzétételt követő napon lép hatályba. 

3. A Szervező nem tartozik felelősséggel a Kampány résztvevői felé a kuponon szereplő 

termék(ek) ideiglenes hiánya miatt. 

4. A Kampányhoz kapcsolódó kötelezettségekkel kapcsolatos viták eldöntésében a 

Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben meghatározott 

bíróság illetékes.   

5. A Kampánnyal kapcsolatos, a jelen Kampányszabályzatban nem szereplő kérdésekkel, 

különösen a panaszokkal és visszáruval kapcsolatban a Clubcard programnak a 

Webhelyen elérhető szabályai az irányadóak. 

 


