
Pöttyös Zebra Játékbolt Hűségprogram keretszerződés 

Hűségprogram keretszerződésben a Csíkos és Pöttyös Kft. (székhely: 6720, Szeged, Berzsenyi u. 3. 

III/20., adószám: 28739393-2-06), mint szolgáltató („Szolgáltató”) és 

…………………………………………………………………………………………………….., mint felhasználó („Felhasználó”) 

az alábbiak szerint kötnek szerződést. 

1. A szerződés aláírásával a Felhasználó és a Szolgáltató elfogadja ezen dokumentum feltételeit. 

2. A Szolgáltató a Hűségprogramban regisztrált felhasználók számára elérhető speciális 

szolgáltatásokat, ajánlatokat, programokat és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatási feltételeket a 

„Szeged társasjáték - Pöttyös Zebra” facebook csoportban teszi közzé. 

https://www.facebook.com/groups/szeged.tarsasjatek.pottyos.zebra 

3. A Szolgáltató jogosult a Hűségprogramban szereplő speciális szolgáltatások, ajánlatok és 

programok kínálatának módosítására. 

4. A Felhasználó elfogadja, hogy a speciális szolgáltatások igénybevételekor elfogadja az azon 

szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételeket. 

5. A Felhasználó a Hűségprogramhoz való csatlakozással jogosult arra, hogy az alábbi feltételek 

teljesítésével Törzsvásárlóvá váljon: 

a) Pöttyös Zebra Játékboltban vagy a Pöttyös Zebra webshopban (https://pottyoszebra.hu/) történő 

5 db legalább 1000 Ft értékű vásárlás. 

b) 5 társasjáték bérlés a Pöttyös Zebra Játékbolttól az bérlésre vonatkozó ÁSZF-nek megfelelően. 

6. A Szolgáltató egyedileg sorszámozott Hűségkártyát bocsát a Felhasználó rendelkezésére. A 

Szolgáltató a Felhasználó vásárlási/bérlési statisztikáját az egyedi sorszám alapján tartja számon. 

7. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előnyök igénybevételéhez a Hűségkártya felmutatása 

szükséges. 

8. A Szolgáltató a Törzsvásárlóknak a Hűségprogram alap kedvezményeinél is előnyösebb 

kedvezményeket biztosít. 

9. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy visszaélés esetén a Felhasználót kizárja a Hűségprogramból 

és visszavonja a Felhasználó Törzsvásárlói státuszát. 

Adatkezelés 

A Szolgáltató jogosult az alap és kiegészítő szolgáltatások teljesítése érdekében felhasználói adatokat 

tárolni és kezelni. A Szolgáltató a Felhasználók adatait a keretszerződés felbontásáig kezeli. 

A Felhasználó a Szolgáltatótól tájékoztatást kérhet az adatkezelésre vonatkozóan. 

A Felhasználó kérheti adatainak végleges törlését a Szolgáltatótól, amelynek végrehajtását a 

Szolgáltató köteles igazolni a Felhasználó felé. A Szolgáltató az adatok törlését az adattörlésre 

https://www.facebook.com/groups/szeged.tarsasjatek.pottyos.zebra


vonatkozó kérést követő 7 naptári napon belül köteles megtenni. A Felhasználó az adatkezelést 

illetően szükség esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125, Budapest, 

Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) tehet panaszt. 

A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a jelen tájékoztatás 

szerint jogosult adatai kezelésére. 

 

 

 

Kelt: Szeged, ……………………………….. 

 

 

Szolgáltató       Felhasználó 

Csíkos Dániel 

Csíkos és Pöttyös Kft. 

 


