
MEGÚJUL A KALMÁR ABC! 

hűségpromóció részvételi szabályzata. 

 

A Kelet-Alfi-Ker Kft (székhely: 4400, Nyíregyháza, Debreceni út 99, a  

továbbiakban:  ”Szervező”), által lebonyolított  promócióban  (továbbiakban:  

”Promóció”)  azon  18.  életévét  betöltött,  cselekvőképes,  természetes  személy  

vehet  részt,  aki  a Kalmár ABC, Mátészalka, Jármi út 9 bezárását megelőző 1 

hétben 2019.06.08-2019.06.15 között) vásárolt és rendelkezik pontgyűjtő füzettel. 

A promóció időtartama alatt a Delikátesz ABC-ben, Mátészalka, Kölcsey út 17. 

tetszés  szerinti  bármilyen  terméke(ke)t  vásárol,  esetenként  (tranzakciónként) 

legalább 2000 (kétezer) Ft értékben, és az ezért a pénztári fizetést követően 

kapott  „hűségpontból” a Szervező által ingyenesen biztosított gyűjtő kártyára 

kártyánként 30 (harminc) db‐ot  szabályosan  beragaszt,  továbbá  elfogadja  és  

teljesíti  a  jelen  szabályzatban  leírt  valamennyi  további  feltételt  

(továbbiakban:  ”Résztvevő”). Az egyes hűségpontokért fizetett blokk 

végösszeg minden esetben (tranzakcióban) el kell, hogy érje a 2000 Ft‐ot (pl. 

1998,‐ Ft‐os blokk végösszeg esetén nem jár hűségpont, a blokkon minimum 

2000 Ft‐nak kell szerepelnie minden esetben).  Minden elköltött 2000 Ft után jár 

egy hűségpont. 

 1. A Promóció időtartama  

1.1.1. Pontgyűjtő füzet osztás: Kalmár ABC, Mátészalka, Jármi út 9. - 2019.06.08-

2019.06.15 között. 

Pontgyűjtés: Delikátesz ABC, Mátészalka, Kölcsey út 17. - 2019.06.17.-2019.08.31 

között. 

Pontbeváltás: Kalmár ABC, Mátészalka, Jármi út 9. szám alatt az újranyitást 

követő 30 napban. 

1.1.2. A Résztvevőknek az adott időtartam lejárta után sem pontot gyűjteni, sem 

azt beváltani nem áll módjukban.  A promóció határidejét a Szervező 

egyoldalúan megváltoztathatja, melyről a Résztvevőket a vásárlás helyszínén és 

egyéb marketing eszközökön megfelelő időben tájékoztatja.  

  2. A pontok gyűjtésével, beváltásával kapcsolatos tudnivalók, szabályok. 

 2.1.A „MEGÚJUL A KALMÁR ABC!”  elnevezésű promóció lényege, hogy a 

Kalmár ABC felújításának időszakában az üzlet vásárlói, akik rendelkeznek 

pontgyűjtő füzettel, és a Delikátesz ABC, Mátészalka, Kölcsey út 17.  alatt 

vásárolnak minden elköltött 2000 Ft után egy pontot kapnak. A hűségpont 

nem jár automatikusan minden vásárlónak csak annak, aki 

pontgyűjtő füzettel rendelkezik. 



 A hűségpontot kérje a pénztárostól!!!  A pontgyűjtés időszakában minél 

több pontot gyűjtenek, annál nagyobb ajándékot vagy Reál vásárlási utalványt 

kapnak a Kalmár ABC újra nyitása után. A promóció időtartama alatt a Delikátesz 

ABC, Mátészalka, Kölcsey út 17 alatt lévő Reál Alfi áruházban történő vásárlás 

során, a pénztárnál teljesített, minden, legalább 2000 Ft‐ot elérő fizetés után, 

2000 Ft‐onként a pénztárostól kap egy‐egy darab kerek, evőeszközt mintázó 

matricát (továbbiakban: „Hűségpont”). Az egyes 2000,‐ Ft‐okon felüli, de az 

újabb 2000,‐ Ft‐ot el nem érő összeg után Hűségpont nem jár.  (Például: 

amennyiben a Résztvevő 3422 Ft‐ért vásárol, a pénztáros 1 db matricát ad a 

Résztvevőnek, így a fennmaradó 1422 Ft után újabb Hűségmatrica nem jár.)   

 2.1.1. A Hűségpont kiadás alapjául a blokkon végösszegként szereplő 

forintösszeg szolgál.   

 2.1.2.  A pénztáros a Hűségpont(okat)ot a pénztárnál való fizetés után kizárólag 

azonnal jogosult kiadni. A pénztártól való távozást követően Hűségpont 

utólagosan nem adható ki, e miatt reklamációt a Szervező nem fogad el.    

2.2.  A Résztvevők a pénztárnál kapott Hűségpontokat a Kalmár ABC-ben kapott 

pontgyűjtő kártyán, az ott kijelölt helyekre, egymástól jól elkülöníthetően és 

felismerhetően beragasztva gyűjthetik.   

 2.2.1.  Egy gyűjtő kártya összesen 30 (harminc) db Hűségpont gyűjtésére nyújt 

lehetőséget.   

 2.2.3. Amennyiben a gyűjtő kártya betelik, új gyűjtő kártya használata válik 

szükségessé. Ha a vásárló nem rendelkezik további pontgyűjtő kártyával akkor 

is gyűjtheti tovább a matricákat, amelyet majd a beváltásnál elszámolunk, de 

csak és kimondottan abban az esetben fogadunk el pontgyűjtőn kívüli 

hűségpontokat, amennyiben a vásárló rendelkezik már legalább egy betelt 

pontgyűjtő kártyával. 

2.2.4.  A gyűjtő kártya nem használható fel annak elvesztése, megrongálódása, 

elázása, vagy a Hűségpontok számának és eredetiségének megállapítását 

akadályozó bármilyen elváltozása esetén, amely esetben a Résztvevő 

semmilyen igénnyel nem élhet a Szervezővel szemben. A Szervezőnek   az 

elveszett, megsérült, használhatatlanná vált gyűjtő kártyát, Hűségpontot nem áll 

módjában pótolni.   

 2.2.5.  Az egyes gyűjtő kártyákon található Hűségpontok összevonhatónak a 

nagyobb értékű ajándék érdekében. 

2.3. A Hűségpont beváltás általános szabályai    

2.3.1.  A hűségpontok beváltása a Kalmár ABC, Mátészalka, Jármi út 9 szám alatt 

történik az üzlet újra nyitása utáni 30 napban. Az újra nyitás pontos időpontjáról 



tájékozódhat az üzlet bejáratánál kihelyezett plakátról és a honlapunkról a 

nyitást megelőző héten. 

2.3.2. A Hűségkártyát a Résztvevő átnyújtja az üzletben a beváltó pontban lévő 

kollégának, aki ellenőrzi, összesíti a pontokat, majd ezt követően a Résztvevő 

kiválaszthatja, hogy adott összegyűjtött pontja után abban a kategóriájában 

kínált ajándéktárgyat vagy Reál utalványt választ ajándékként. 

2.3.3 Az ajándék kiválasztását követően a kolléga kitölti az átvételi elismervényt 

a kiválasztott ajándékról vagy Reál vásárlási utalványról, melyet a Résztvevő 

aláír ezzel igazolván hogy azt megkapta. Ezt követően az ajándékot átveszi a 

kollégától. 

2.3.4 Nem eredeti Hűségponttért az ajándék vagy Reál vásárlási utalvány nem 

adható.    

2.3.5 A Pontgyűjtő kártyák hiányosságáért/hibájáért a Szervező semmilyen 

felelősséget nem vállal.    

2.3.6.  A Pontgyűjtő hártya és a hűségpontok másra át nem ruházhatók és 

készpénzre át nem válthatók. A Hűségtermék kapcsán nyújtott kedvezményhez 

tartozó esetleges SZJA, ill. bármely adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.   

3. A promócióban az alábbi áruházak vesznek részt:  

3.1. Pontgyűjtés: Delikátesz ABC, Mátészalka, Kölcsey út 17. - 2019.06.17.-

2019.08.31 között a kijelölt üzletekben 

Pontbeváltás: Kalmár ABC, Mátészalka, Jármi út 9. szám alatt az újra nyitást 

követő 30 napban. 

3.2 A Promócióban való részvétel a Résztvevő részéről nyilatkozattételnek 

minősül arra nézve, hogy a pontgyűjtő kártyát kizárólag saját felelősségükre 

használják.  A Szervező minden, a pontgyűjtő kártya birtoklásával kapcsolatos 

vita esetére nézve a felelősségét teljes egészében kizárja.    

3.3.   Az ajándékok meghatározott mennyiségben állnak rendelkezésre a 

hűségpromóció végéig, illetve a készlet erejéig.  

 

 

 Szervező  

 

 


