N KÖRÖMSTUDIO HŰSÉGPROGRAM FELTÉTELEI
Általános Szerződési Feltételek

1. MELYEK A HŰSÉGPROGRAM ALAPELVEI?
A hűségprogram keretében kizárólag N Körömstudio vendégeinek szóló különleges
kedvezménykártya. Minden 3500 Ft feletti szolgáltatás igénybevétele után egy
alkalmat írunk jóvá a kártyán. Az 5. alkalommal 50% kedvezménnyel, 10. alkalommal
térítésmentesen vehető igénybe rendszeresen kért szolgáltatásunk.

2. KI JOGOSULT A HŰSÉGKÁRTYA KIVÁLTÁSÁRA?
Bárki, aki elmúlt 16 éves, beléphet a hűségprogramba, ha kitölti a vásárlói
regisztrációs lapot, hozzájárul adatai kezeléséhez és elfogadja az Általános
Szerződési Feltételeket. A kártya kiváltása üzletben történő szolgáltatás
igénybevételéhez kötött.
A hűségkártyát kizárólag fogyasztónak minősülő természetes személy jogosult
felhasználni, viszonteladók nem jogosultak a kedvezmények igénybevételére és a
természetes személy nevére kiállított kártya felhasználására. A megadott személyes
adatok felhasználhatók annak érdekében, hogy a viszonteladói minőséget és a
kártyával való visszaéléseket ellenőrizzük. Az Általános Szerződési Feltételek
alkalmazása szempontjából viszonteladónak minősül például az a vásárló, aki egy
vagy több üzletben, egy alkalommal (vagy több egymást követő vásárlás során) saját
nevére vagy más számlára azonos termékből vagy termékkategóriából olyan
mennyiséget vásárol, amely - vásárlási tapasztalataink és adataink alapján – nem
saját célú felhasználásnak, hanem továbbértékesítés céljából történő vásárlásnak
minősíthető. Fenntartjuk a jogot arra, hogy az esetleges jogtalan vásárlással szerzett
pontokat levonjuk a programban részt vevő vásárló kártyájáról, és megszüntessük a
programban való részvételét.

3. HOL LEHET REGISZTRÁLNI A HŰSÉGPROGRAMBA?
A legegyszerűbb üzletünkben regisztrálni a vásárlói regisztrációs lap kitöltésével. A
regisztrációs lapon minden mező kitöltése kötelező. Kártyádat a regisztráció után
azonnal átveheted és használhatod.

4. MELYEK A RÉSZVÉTEL SZABÁLYAI?
Aki részt kíván venni hűségprogramunkban, annak regisztrálni kell a vásárlói
regisztrációs lap kitöltésével és aláírásával, el kell fogadnia az Általános Szerződési
Feltételeket, valamint hozzá kell járulnia adatai kezeléséhez. A hűségkártya át nem
ruházható és a gyűjtött alkalmak nem válthatók készpénzre. Ahhoz, hogy alkalmaid
jóvá tudjuk írni, magaddal kell hoznod a kártyádat üzletünkbe a szolgáltatás
igénybevételekor. Amennyiben nincs nálad a kártyád, de emlékszel a kártya
számára, akkor jóvá tudjuk írni számodra a pontokat. Munkatársunk a neved,
lakcímed és születési dátumod alapján megkísérelhet beazonosítani a
rendszerünkben.

5. MILYEN KEDVEZMÉNYEKRE JOGOSULTAK A
TÖRZSVÁSÁRLÓK?
Onnantól kezdve, hogy vásárlónk lettél és kézhez kaptad hűségkártyádat,
szolgáltatásaink igénybevételének alkalmai után (min. 3.500 Ft felett) 1 alkalmat
írunk jóvá. Amikor 5 alkalmad összegyűlt, beválthatod 50%, 10. alkalom után 100%
értékű kedvezményre üzletünkben.

6. MEDDIG HASZNÁLHATOM FEL ALKALMAIMAT?
A jóváírt alkalmakat a későbbiekben a jóváírást követő 12 hónapon belül a
kártyabirtokos igénye szerint bármikor beválthatók a kedvezményre jogosító
minimum 5 alkalom elérése esetén. A 12 hónapon túl, a fel nem használt alkalmak
elvesztik érvényességüket, a továbbiakban már nem válthatók be.

10. HOL, MIKOR ÉS MEDDIG ÉRVÉNYES A LOVE YOUR
BODY HŰSÉGKÁRTYA?
TM

Az N Körömstudio üzletében érvényes. A kártya már a kézhezvételkor érvényes A
vásárlói kártya felhasználására vonatkozó jelen szerződés a felek között határozatlan
időre jön létre, a szerződést a kártyabirtokos bármikor, indoklás nélkül jogosult
azonnali hatállyal írásban felmondani (Cím: N Körömstudio, 6723 Szeged Debreceni
utca 31./B; E-mail cím: info@nstudio.hu). Ez esetben a hűségkártya is érvénytelenné
válik. A szerződés megszűnik az utolsó kártyahasználatot követő 1 év elteltével.

11. MI A TEENDŐ, HA A KÁRTYA ELVESZIK VAGY MEGSÉRÜL?
Vedd fel velünk a kapcsolatot és új kártyát igényelhetsz üzletükben új regisztrációs
lap kitöltésével. A kártya elvesztése esetén az új vásárlói kártyára nem áll
módunkban átvezetni a régi kártyán lévő vásárlói alkalmakat.

12. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Az N Körömstudio jogosult a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására az általa nyújtott
szolgáltatások színvonalának növelése, hatékonyabbá tétele, valamint új szolgáltatás
bevezetése érdekében. Az N Körömstudio előzetesen, személyesen üzletében
tájékoztatja a kártyabirtokosokat az ÁSZF módosításáról. Amennyiben a
kártyabirtokos a módosítást nem kívánja elfogadni, a tájékoztatásban megjelölt
hatályba lépési határidőtől számított 30 napon belül azonnali hatállyal jogosult
írásban felmondani a szerződést üzletünkben. A határidő lejárta után az ÁSZF
módosítását a kártyabirtokos részéről elfogadottnak kell tekinteni.

15. AZ ADATVÉDELEMRŐL
Adataidat számítógépes rendszereinkben biztonságosan őrizzük és az adatvédelmi
nyilatkozatban foglalt eseteken túl harmadik félnek nem adjuk tovább. A hűségkártya
semmilyen adatot nem tárol Rólad, így annak elvesztése nem jelent számodra
adatvédelmi kockázatot.

16. A SZEMÉLYES ADATAID KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS
JOGAID, AZ ADATTÖRLÉS

A kezelt adatok megadásáról Te döntesz. Az adatkezelés jogalapja a Te önkéntes
hozzájárulásod. Személyes adataid kezeléséről tájékoztatást kérhetsz. Kérésre az
tájékoztatást adunk az általunk kezelt adataidról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy
kapták meg az adataidat. Kérésedre a hozzád tartozó adatokat töröljük. A törlésre a
törlési igény megérkezésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül
kerül sor.
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