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1.

Az AUDI HUNGARIA Shop Törzsvásárlói Program

1.1.

Az AUDI HUNGARIA Shop (cím: 9027 Győr, Audi Hungária út 1.; a
továbbiakban: Shop) az AUDI HUNGARIA Zrt. (székhely: 9027 Győr, Audi
Hungária út 1.; nyilvántartó cégbíróság: Győri Törvényszék Cégbírósága;
cégjegyzékszám: 08-10-001840; a továbbiakban: AUDI) által
üzemeltetett üzlet.

1.2.

A Shop részére megfelelő forgalom biztosítása céljából az AUDI a jelen
Feltételek szerint létrehozza és működteti az AUDI HUNGARIA Shop
Törzsvásárlói Programot (a továbbiakban: Program).

1.3.

A Program keretében a részvételre jogosultak közé tartozó személy által
megkötött, érvényes és hatályos kártyaszerződés esetén a Törzsvásárlói
Kártya (a továbbiakban: Kártya) bemutatása mellett az AUDI a jelen
Feltételek szerint biztosít árengedményt a jelen Feltételekben
meghatározott termékeknek a Shopban történő megvásárlása esetén.

1.4.

A Program 2019. január 7. napjával veszi kezdetét, ezért legkorábban ezen
a napon lehet Kártyát igényelni és a Program keretében biztosított
árengedményt a jelen Feltételek szerint legkorábban ezen a napon lehet
érvényesíteni.

2.

A részvételre jogosultak
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2.1.

A Programban minden olyan természetes személy jogosult részt venni, aki
a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el.

2.2.

A Programban magyar állampolgárok, más országok állampolgárai és
hontalan személyek is részt vehetnek.

2.3.

A Programban nem vehet részt
(a) 16 éven aluli természetes személy,
(b) olyan személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti
tevékenysége körében jár el (azaz vállalkozás, ideértve különösen az
egyéni vállalkozókat és az egyéni cégeket, a szövetkezeteket, az
egyesüléseket, valamint a gazdasági társaságokat is),
(c) akár a magyar jog, akár bármely más ország joga szerinti jogi személy
(ideértve különösen az egyesületeket, az alapítványokat és a
költségvetési szerveket is), jogi személyiséggel nem rendelkező (és
természetes személynek sem minősülő) jogalany (ideértve a német jog
szerinti polgári jogi társaságot is),
(d) állam, hatóság, bármilyen állami szerv, bármilyen államközi szervezet
(ideértve az Európai Uniót is) vagy bármilyen államközi szervezet
intézménye, szerve.

3.

A kártyaszerződés megkötése és a Kártya kibocsátása

3.1.

A Programban való részvételhez a jelen Feltételek fenti 2. pontja szerint
részvételre jogosult személynek a Shopban személyesen szükséges a valós
adatokkal kitöltött, a https://audi.hu/hu/gyarlatogatas/audi-hungariashop/ oldalon elérhető igénylőlapot az AUDI részére benyújtania.

3.2.

Amennyiben nem merül fel a kártyaigénylés elutasítását igazoló ok, akkor
az igénylőlapban foglaltaknak megfelelően az AUDI rögzíti az
igénylőlapban foglaltakat a Program működtetéséhez használt
adatbázisban, majd kiállítja és átadja a Kártyát a Shopban a
kártyaigénylőnek.

3.3.

Az AUDI elutasítja a kártyaigénylést, ha
(a) az igénylőlap tartalma hiányos, hibás vagy olvashatatlan,
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(b) a kártyaigénylő nem igazolja, hogy megismerte a Programhoz tartozó
Adatkezelési Tájékoztatót és/vagy nem járul hozzá személyes adatainak
a Programhoz kapcsolódó kezeléséhez,
(c) a cselekvőképességgel nem rendelkező személy nevében nem a
törvényes képviselője (pl. szülők, gyám, gondnok) jár el;
(d) a cselekvőképességében korlátozott személy (pl. 14 és 18 év közötti
magyar állampolgár) kártyaigényléséhez és a kártyaszerződés
megkötéséhez a cselekvőképességében korlátozott személy törvényes
képviselője (pl. szülők, gyám, gondnok) nem járult hozzá;
(e) a kártyaigénylő akár az igénylőlap benyújtása előtt bármikor, akár az
igénylőlap benyújtásakor olyan magatartást tanúsít, amely az AUDI
és/vagy az AUDI bármely kapcsolt vállalkozásának jogát és/vagy jogos
érdekét (ideértve különösen jó hírnevét, üzleti titkát, szellemi
alkotásokhoz fűződő jogait, tulajdonát) sérti vagy veszélyezteti
(ideértve különösen az AUDI és/vagy az AUDI bármely kapcsolt
vállalkozásának sérelmére elkövetett bármely szabálysértést,
bűncselekményt is).
3.4.

4.

A kártyaigénylő és az AUDI között a Kártya Shopban történő átadásával és
a kártyaigénylő általi személyes átvételével jön létre a jelen Feltételekben
meghatározott tartalommal a kártyaszerződés.
A Kártya használata

4.1.

A Program keretében a Kártya 20 % (azaz húsz százalék) árengedményre
jogosít a jelen Feltételekben meghatározott termékek esetében.

4.2.

Az előbbi 4.1. pont szerint biztosított árengedmény a Shopban
működtetett kávézóban kapható termékek kivételével a Shopban
értékesített valamennyi termék esetében alkalmazható.

4.3.

A kártyabirtokos a Shopban történő vásárlás alkalmával a fizetéskor a
Kártya bemutatása mellett érvényesítheti a jelen Feltételek szerinti
kedvezményt.

4.4.

A kedvezmény nem érvényesíthető, ha
(a) a kártyabirtokos nem mutatja be a Kártyáját,
(b) a kártyabirtokosnak nincsen hatályos kártyaszerződése az AUDI-val,
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(c) a kártyabirtokos számla kibocsátását kéri.
4.5.

A fenti 4.4. pont (c) alpontja szerinti eset semmilyen körülmények között
nem jelenti azt, hogy az AUDI ne tenne eleget az irányadó jogszabályok
szerint fennálló nyugta-kibocsátási kötelezettségének.

4.6.

A kedvezmény más kedvezménnyel – különösen
kedvezménnyel, akcióval – együtt nem érvényesíthető.

4.7.

A Kártya az AUDI tulajdona, azt a kártyabirtokos megőrizni köteles. A
kártyabirtokos a Kártyát harmadik személynek nem adhatja át, nem
ruházhatja át, nem terhelheti meg, nem rongálhatja meg, nem
semmisítheti meg és a kártyaszerződés megszűnésekor köteles azt az AUDI
részére visszaadni.

4.8.

A kártyabirtokos köteles haladéktalanul bejelenteni az AUDI részére:

más

időszakos

(a) az igénylőlapon rögzített bármely adatának megváltozását,
(b) a Kártya elvesztését, ellopását, megsemmisülését,
(c) a Kártyát érintő bármilyen, a kártyabirtokos előtt ismertté vált
visszaélést.
5.

A Kártya letiltása

5.1.

A 4.8. pont (b) és (c) alpontjai szerinti esetekben az AUDI letiltja a Kártyát,
így az kedvezményre a továbbiakban nem jogosít és a meglévő Kártyát a
kártyabirtokos köteles az AUDI részére visszaadni.

5.2.

A Kártya letiltása esetén a kártyabirtokos a Shopban bármikor új Kártyát
igényelhet, kivéve, ha az AUDI bizonyítani tudja, hogy a Kártya letiltására
okot adó körülmény bekövetkezésében a kártyabirtokos szándékosan
közrehatott.

5.3.

A Kártya letiltása esetén a kártyaszerződés a továbbiakban is megfelelően
irányadó a kártyabirtokos és az AUDI jogai és kötelezettségei tekintetében.

6.

A kártyaszerződés megszűnése

6.1.

A kártyaszerződés a Kártya átvételétől határozatlan időtartamra jön létre.

6.2.

A kártyaszerződés megszűnik, ha
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(a) a kártyabirtokos a Kártyát a jelen Feltételek 4. pontjában rögzített
módon egybefüggő 365 napig nem használta és a kártyabirtokos ezen
egybefüggő időtartamot követően sem használta a Kártyát, és/vagy
(b) a kártyabirtokos a kártyaszerződést felmondja (azaz a lenti 6.3. pont
szerinti esetben), és/vagy
(c) az AUDI a kártyaszerződést felmondja (azaz a lenti 6.4. pont szerinti
esetben), és/vagy
(d) az AUDI a Programot megszünteti (azaz a lenti 7.2. pont szerinti
esetben) és/vagy
(e) a kártyabirtokos a Program kapcsán az Adatkezelési Tájékoztatónak és
a jelen Feltételeknek megfelelően kezelt személyes adatai kezelésének
korlátozását, személyes adatainak törlését kéri vagy ilyen módon kezelt
személyes adatainak kezelése ellen tiltakozik.
6.3.

A kártyabirtokos jogosult a kártyaszerződést bármikor azonnali hatállyal
felmondani.

6.4.

Az AUDI jogosult a kártyaszerződést bármikor azonnali hatállyal
felmondani, ha
(a) a kártyabirtokos a 4.9. pont (b) és (c) alpontjai szerinti esetekben
megsérti a bejelentési kötelezettségeit, és/vagy
(b) a kártyaigénylő bármikor olyan magatartást tanúsított, amely az AUDI
és/vagy az AUDI bármely kapcsolt vállalkozásának jogát és/vagy jogos
érdekét (ideértve különösen jó hírnevét, üzleti titkát, szellemi
alkotásokhoz fűződő jogait, tulajdonát) sérti vagy veszélyezteti
(ideértve különösen az AUDI és/vagy az AUDI bármely kapcsolt
vállalkozásának sérelmére elkövetett bármely szabálysértést,
bűncselekményt is), és/vagy
(c) a jelen Feltételek kártyabirtokos általi megszegése folytán az AUDI-t kár
éri (ideértve különösen bármilyen bírság kiszabását).

6.5.

A kártyaszerződés azonnali hatályú felmondására az alábbi módokon
kerülhet sor:
(a) e-mail útján;
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(b) a Shopban történő személyes megjelenés mellett írásban;
(c) postai úton írásban teljes bizonyító erejű magánokiratban.
6.6.

7.

A 6.5. pont szerinti valamennyi esetben köteles a kártyabirtokos megadni
az igénylőlapon megadott adatait és a kártyaszámát a kártyaszerződés
azonnali hatályú felmondásában.
A Program feltételeinek módosítása és a Program megszüntetése

7.1.

Az AUDI bármikor jogosult jelen Program feltételeit módosítani – így
különösen a Kártya bemutatása esetén nyújtott árengedmény mértékét
növelni vagy csökkenteni, a kedvezménnyel érintett termékek körét
bővíteni és/vagy szűkíteni, a részvételre jogosultak körét bővíteni és/vagy
szűkíteni és az azonnali hatályú felmondás indokainak körét bővíteni
és/vagy szűkíteni – és/vagy kiegészíteni.

7.2.

Az AUDI bármikor jogosult a Programot megszüntetni.

7.3.

A Program feltételeinek módosítását a módosított feltételek
hatálybalépését legalább 15 nappal megelőzően az AUDI közzéteszi a
https://audi.hu/hu/gyarlatogatas/audi-hungaria-shop/
oldalon.
Amennyiben a kártyabirtokos nem ért egyet a módosított feltételekkel, a
6. pont szerint gyakorolhatja az azonnali felmondás jogát a módosított
feltételek hatálybalépéséig; a módosított feltételek hatálybalépését
követően azonnali hatályú felmondásra (és esetleges felmondásra) a
módosított feltételek szerint kerülhet sor.

7.4.

A Program megszüntetéséről az AUDI a Program megszűnése előtt
legalább
90
nappal
tájékoztatja
a
kártyabirtokosokat
a
https://audi.hu/hu/gyarlatogatas/audi-hungaria-shop/
oldalon.
A
Program megszűnésével valamennyi kártyabirtokos kártyaszerződése
megszűnik.

8.

Irányadó jog és vitarendezés

8.1.

Jelen Feltételekre a magyar jog az irányadó.

8.2.

A Programot érintő panaszok esetében az AUDI panaszkezelési szabályzata
megfelelően irányadó.

Adatosztályozás: Nyilvános

Dok.szám/verzió: 1.0

Dátum: 2019.01.07

Szerző: Audi Hungaria

Kiadó terület: G/GP-1

KSU: 0.2

Archiválási idő: 4 év

AUDI HUNGARIA Shop
Panaszkezelési Szabályzat
1. Az AUDI HUNGARIA Shop (cím: 9027 Győr, Audi Hungária út 1.; a továbbiakban: Shop) az AUDI HUNGARIA Zrt.
(székhely: 9027 Győr, Audi Hungária út 1.; nyilvántartó cégbíróság: Győri Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám:
08-10-001840; a továbbiakban: AUDI) által üzemeltetett üzlet.
2. Az AUDI felé panaszt személyesen a Shopban írásban vagy szóban, továbbá postai úton az AUDI részére (cím: 9027
Győr, Audi Hungária út 1.) címzett levélben lehet tenni. Az írásban és a postai úton megtett panaszból minden esetben
ki kell derülnie, hogy milyen címre küldheti az AUDI a válaszát; amennyiben ez nem derül ki a panaszból, akkor azt az
AUDI nem tudja elfogadni. Az AUDI e-mailben, telefonon, telefaxon és weboldalán nem fogad panaszokat.
3. A szóbeli panaszt az AUDI azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a fogyasztó nem ért egyet a panasz
kezelésével, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az AUDI a panaszról és azzal kapcsolatos
álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát helyben átadja a fogyasztónak.
4. Írásbeli panasz esetén és abban az esetben, ha a szóbeli panaszról jegyzőkönyvet vesz fel az AUDI, a panaszt az AUDI
30 napon belül megválaszolja.
5. Jogvita esetén lehetőség van békéltető testülethez fordulni. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerinti békéltető testület illetékes, de a fogyasztó másik békéltető testület eljárását is kérheti. A békéltető testület
illetékességi területe a békéltető testületet működtető megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara szerinti megyére
(fővárosra) terjed ki.
6. A békéltető testületek elérhetőségei:
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Békéltető
testület
Bács-Kiskun
Megyei
Kereskedelmi
és
Iparkamara
mellett
működő
Békéltető
Testület
Békés Megyei
Kereskedelmi
és
Iparkamara
mellett
működő
Békéltető
Testület
BorsodAbaújZemplén
Megyei
Kereskedelmi
és
Iparkamara
mellett
működő
Békéltető
Testület
Budapesti
Kereskedelmi
és

Adatosztályozás: Nyilvános

Székhely

Levelezési
cím

Telefon

6000
Kecskemét,
Árpád körút 4.

6001
Kecskemét Pf.
228

+36-76501525;
+36-76501-532

5600
Békéscsaba,
Penza ltp. 5.

5600
Békéscsaba,
Penza ltp. 5.

+36-66324-976

3525 Miskolc,
Szentpáli utca
1.

3501 Miskolc
Pf. 376

+36-46501091;
+36-46501-875

1016
Budapest,
Krisztina körút

1253 Budapest
Pf. 10

+36-1488-2131
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E-mail

bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

bekeltetes@bmkik.hu

bekeltetes@bokik.hu

bekelteto.testulet@bkik.hu

Iparkamara
mellett
működő
Budapesti
Békéltető
Testület
Csongrád
Megyei
Kereskedelmi
és
Iparkamara
mellett
működő
Csongrád
Megyei
Békéltető
Testület
Fejér Megyei
Kereskedelmi
és
Iparkamara
mellett
működő
Fejér Megyei
Békéltető
Testület
Győr-MosonSopron
Megyei
Kereskedelmi
és
Iparkamara
mellett
működő
Győr-MosonSopron
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99. III. em.
310.

6721 Szeged,
Párizsi krt. 812.

6721 Szeged,
Párizsi krt. 812.

+36-62554250/118

8000
Székesfehérvár,
Hosszúsétatér
4-6.

8000
Székesfehérvár,
Hosszúsétatér
4-6.

9021 Győr,
Szent István út
10/a.

9021 Győr,
Szent István út
10/a.
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Megyei
Békéltető
Testület
Hajdú-Bihar
Megyei
Kereskedelmi
és
Iparkamara
mellett
működő
Hajdú-Bihar
Megyei
Békéltető
Testület
Heves
Megyei
Kereskedelmi
és
Iparkamara
mellett
működő
Békéltető
Testület
JászNagykunSzolnok
Megyei
Kereskedelmi
és
Iparkamara
mellett
működő JászNagykunSzolnok
Megyei
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4025
Debrecen,
Vörösmarty u.
13-15.

4025
Debrecen,
Vörösmarty u.
13-15.

+36-52500710;
+36-52500-745

3300 Eger,
Faiskola út 15.

3300 Eger,
Faiskola út 15.

+36-36416660/105

5000 Szolnok,
Verseghy park
8. III. emelet
305-306.
szoba

5000 Szolnok,
Verseghy park
8. III. emelet
305-306.
szoba

+36-56510621;
+36-203732570
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Szerző: Audi Hungaria
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http://www.hbmbekeltetes.hu/

nemes.brigitta@hbkik.hu;
bekelteto@hbkik.hu

http://www.hkik.hu/hu/content/bekeltetotestulet

tunde.dobo@hkik.hu

http://jaszbekeltetes.hu/

bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
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Békéltető
Testület
KomáromEsztergom
Megyei
Kereskedelmi
és
Iparkamara
mellett
működő
KomáromEsztergom
Megyei
Békéltető
Testület
Nógrád
Megyei
Kereskedelmi
és
Iparkamara
mellett
működő
Nógrád
Megyei
Békéltető
Testület
PécsBaranyai
Kereskedelmi
és
Iparkamara
mellett
működő
Baranya
Megyei

Adatosztályozás: Nyilvános

2800
Tatabánya, Fő
tér 36.

2800
Tatabánya, Fő
tér 36.

+36-34513036;
+36-34513-010

3100
Salgótarján,
Alkotmány út
9/A. fsz. 4.

3100
Salgótarján,
Alkotmány út
9/A. fsz. 4.

+36-32520-860

7625 Pécs,
Majorossy I. u.
36.

+36-72507154;
+36-202833422

7625 Pécs,
Majorossy I. u.
36.
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https://kem-bekeltetes.webnode.hu/

papesch.szilvia@kemkik.hu;
bekeltetes@kemkik.hu

http://www.bekeltetes-nograd.hu/index.html

nkik@nkik.hu

https://baranyabekeltetes.hu/

info@baranyabekeltetes.hu
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Békéltető
Testület
Pest Megyei
és Érd
Megyei Jogú
Városi
Kereskedelmi
és
Iparkamara
mellett
működő Pest
Megyei
Békéltető
Testület
Somogy
Megyei
Kereskedelmi
és
Iparkamara
mellett
működő
Somogy
Megyei
Békéltető
Testület
SzabolcsSzatmárBereg Megyei
Kereskedelmi
és
Iparkamara
mellett
működő
SzabolcsSzatmárAdatosztályozás: Nyilvános

1119
Budapest, Etele
út 59-61. II.
em. 240.

1364
Budapest, Pf.
81

+36-12690703

7400 Kaposvár,
Anna u. 6.

7400 Kaposvár,
Anna u. 6.

+36-82501000;
+36-82501-026

4400
Nyíregyháza,
Széchenyi utca
2.

4400
Nyíregyháza,
Széchenyi utca
2.

+36-42420-180
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http://www.panaszrendezes.hu/homepage/

pmbekelteto@pmkik.hu

http://www.skik.hu/hu/bekelteto-testulet

skik@skik.hu

http://bekeltetes-szabolcs.hu/

bekelteto@szabkam.hu
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Bereg Megyei
Békéltető
Testület
Tolna Megyei
Kereskedelmi
és
Iparkamara
mellett
működő
Tolna Megyei
Békéltető
Testület
Vas Megyei
Kereskedelmi
és
Iparkamara
mellett
működő Vas
Megyei
Békéltető
Testület
Veszprém
Megyei
Kereskedelmi
és
Iparkamara
mellett
működő
Veszprém
Megyei
Békéltető
Testület
Zala Megyei
Kereskedelmi
és
Iparkamara

Adatosztályozás: Nyilvános

7100
Szekszárd,
Arany J. u. 2325. III. emelet

7100
Szekszárd,
Arany J. u. 2325. III. emelet

+36-306370047;
+36-74411-661

9700
Szombathely,
Honvéd tér 2.

9700
Szombathely,
Honvéd tér 2.

+36-94506645;
+36-94312-356

8200
Veszprém,
Radnóti tér 1.
fsz. 115-116.

8200
Veszprém,
Radnóti tér 1.
fsz. 115-116.

+36-88814121;
+36-88814-111

8900
Zalaegerszeg,
Petőfi út 24.

8900
Zalaegerszeg,
Petőfi út 24.

+36-92550-513
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Szerző: Audi Hungaria

http://www.tmkik.hu/hu/tmkik/bekeltetotestulet-5984

kamara@tmkik.hu

http://vasibekelteto.hu/

pergel.bea@vmkik.hu

http://bekeltetesveszprem.hu/;
http://www.veszpremikamara.hu/hu/bekeltetotestulet

info@bekeltetesveszprem.hu

http://www.bekelteteszala.hu/

zmbekelteto@zmkik.hu

Kiadó terület: G/GP-1

KSU: 0.2

Archiválási idő: 4 év

mellett
működő Zala
Megyei
Békéltető
Testület

Adatosztályozás: Nyilvános
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IGÉNYLŐLAP
Törzsvásárlói Kártya kibocsátása iránt
Név: __________________________________________________________________________________
Lakcím: ______________________________________________________________________________

Kijelentem, hogy az AUDI HUNGARIA Shop Törzsvásárlói Program Általános
Részvételi Feltételeit megismertem és elfogadom.
Kijelentem, hogy az AUDI HUNGARIA Shop Törzsvásárlói Programjára vonatkozó
adatkezelési tájékoztatást (a továbbiakban: Tájékoztatás) megkaptam.
Kijelentem, hogy az Adatkezelési tájékoztatót megismertem és hozzájárulok,
hogy az AUDI HUNGARIA Zrt. a fenti személyes adataimat a Tájékoztatóban
meghatározott célokból kezelje.

Kelt: Győr, ________.____.____.

Aláírás: ________________________________________
Korlátozott cselekvőképesség esetén: Alulírott szülő / gyám / gondnok1
hozzájárulok ahhoz, hogy a fentiekben megnevezett személy az AUDI HUNGARIA
Shop Törzsvásárlói Programban részt vegyen, és személyes adatait kezeljék.
Kelt: Győr, ________.____.____.

Aláírás: ________________________________________
Név: __________________________________________________________________________________

1

Megfelelő aláhúzása szükséges.

Adatosztályozás: Nyilvános
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