
SZABÁLYZAT: Nyugdíjas Nap - 5x-ös Bizalompont októberben az Auchan Kártyaparty ideje alatt 

A Szervező 2017. szeptember 28. és 2017. október 31. között Promóciót hirdet, mely időszak alatt a 

Bizalomkártyával és/vagy Auchan Kártyával (a továbbiakban: Hűségkártya) rendelkező nyugdíjas 

vásárlók a kijelölt hetek hétfői napjain (Nyugdíjas nap) történő vásárlásaik után ötszörös 

Bizalompontot kapnak. 

 

1. A résztvevők 

1.1. A Promócióban minden személy részt vehet, aki a jelen részvételi szabályzatban (a továbbiakban: 

Részvételi Szabályzat) a Promócióban való részvételhez szükségesként meghatározott feltételeket 

teljesíti és az itt írtakat teljes körűen elfogadja (a továbbiakban: Résztvevő vagy Résztvevők). 

1.2. A Promócióban való részvétel együttes feltételei: 

1.2.1. 1 (egy) darab tranzakció (a továbbiakban: Vásárlás) a Szervező által Magyarország közigazgatási 

határain belül üzemeltetett bármelyik Auchan Áruházban (a továbbiakban: Áruház vagy Áruházak) az 

Auchan online áruház kivételével, ahol jelenleg ez a feltétel nem teljesül; és 

1.2.2. még a Vásárlás napján a Vásárlás helyszínéül szolgáló Áruház vevőszolgálatán (a továbbiakban: 

Vevőszolgálat) a Vásárlást igazoló bizonylat (számla, blokk) (a továbbiakban: Blokk) bemutatása, 

amennyiben a Résztvevő még nem adta az 1.2.5. pont szerinti hozzájárulását adatai ellenőrzéséhez; 

1.2.3. egyidejűleg érvényes Bizalomkártya vagy Auchan kártya bemutatása és beolvasása; illetve 

1.2.4. egyidejűleg a nyugdíjas igazolvány bemutatása vagy 65. életév betöltésének igazolása 

fényképes igazolvánnyal. 

 

1.3. A Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező Vevőszolgálata a Résztvevőnek a Bizalomkártya 

vagy Auchan kártya igénylése során megadott személyes adatait (nem, név, születési idő, lakcím, 

telefonszám és/vagy e-mail cím) összevesse a Résztvevő bármely személyazonosításra alkalmas 

fényképes igazolványában rögzítettekkel annak érdekében, hogy a későbbiek során közvetlenül a 

pénztárnál érvényesíthesse az adott kedvezményt (a továbbiakban: Beazonosítás). 

A Résztvevő kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező informatikai 

rendszerében rögzítse és a Promócióban, illetve a Bizalomkártya programban való részvétel 

érdekében kezelje. 

A Beazonosításnak online vásárlás esetében is bármelyik áruház Vevőszolgálatán kell megtörténnie, 

online beazonosítás nem lehetséges. 

1.4. A Promócióban való részvétel korlátait a jelen Részvételi Szabályzat 3. pontja tartalmazza. 

  

 

 

 

 



2. A Promóció időtartama 

2.1. A Promóció 2017. szeptember 28. és október 31. között, de kizárólag hétfői napokon vehető 

igénybe. 

  

3. A Promóció lebonyolításának szabályai 

3.1. A Szervező azon Résztvevők Bizalomkártyáján vagy Auchan kártyáján, akik az 1.2. pontban, illetve 

1.3. pontban meghatározott együttes feltételeket a Promóció időtartama alatt, a Részvételi 

Szabályzatban meghatározottak szerint és az itt írt korlátozásokkal teljesítik (a továbbiakban: 

Bizalompont Érvényesítés) Bizalompontot ír jóvá az alábbiak szerint. 

3.2. Bizalompont Érvényesítés Beazonosítást követően: 

3.2.1 Áruházi pontgyűjtés szabálya: Amennyiben a Résztvevő beazonosítása megtörtént, úgy a 

Bizalomkártyája vagy Auchan kártyája az Auchan áruház pénztárnál történő átadásával és 

leolvasásával a pénztárrendszer automatikusan jóváírja a Résztvevő vásárlásának Blokkján a 

promóció időtartama alatt az extra Bizalompontokat. 

3.2.2 Online áruházi pontgyűjtés szabálya: Amennyiben a Résztvevő beazonosítása megtörtént, úgy 

az online áruházban beregisztrált Bizalomkártyája vagy Auchan kártyája alapján a kosár létrejöttének 

napján érvényes promóció alapján kerül a fizetést követően automatikusan jóváírásra a Résztvevő 

vásárlásának e-számláján feltüntetve. 

3.3. Amennyiben a Beazonosítás még nem történt meg: 

3.3.1. A Résztvevők a Bizalompont Érvényesítésére csak a Vásárlás napján és csak Vásárlás 

helyszínéül szolgáló Áruház Vevőszolgálatán jogosultak. A Promóció a Szervező által üzemeltetett 

üzemanyagtöltő-állomásokon történő vásárlásra nem vonatkozik. A Vásárlás napját követően, utólag, 

Bizalompont Érvényesítésére lehetőség nincs. Az Áruházakban a más Áruházban való Vásárlás után 

Bizalompont Érvényesítésére lehetőség nincs. 

3.3.2 Bizalompont Érvényesítése kizárólag azzal a Bizalomkártyával vagy Auchan kártyával történhet, 

amely kártyát a vásárlás során használtak és amelynek száma a Bizalompont Érvényesítéssel érintett 

és Bizalompont Érvényesítés során felmutatott Blokkon ténylegesen is szerepel. A Vevőszolgálat a 

Bizalompont Érvényesítés során rögzíti a Résztvevő által bemutatott Bizalomkártya vagy Auchan 

kártya számát és a Blokk számát. 

 

3.3.3 Az online áruházban Beazonosítás megtörténte előtt nem adható promóciós pont. 

3.4. Bizalompont Érvényesítés olyan Bizalomkártyával vagy Auchan kártyával – illetve Beazonosítás 

hiányában Blokkal együtt - lehetséges, amely vonatkozásában a fenti azonosító adatok (a vonalkódot 

is ide értve) olvashatóak és rögzíthetőek. 

3.5. A Szervező minden – a Részvételi Szabályzatnak megfelelő - Bizalompont Érvényesítés esetén a 

Résztvevő által a Bizalompont Érvényesítés során átadott és beolvasott Bizalomkártyán vagy Auchan 

kártyán a vásárlás végösszege alapján promóciós pontokat ír jóvá. A promóciós pontok mértéke a 

vásárlások végösszegétől függően, minden 

  



  

elköltött 1000 (ezer) Forint után 40 (negyven) Bizalompont. Egy vásárlási tranzakcióhoz kapcsolódóan 

a jóváírás maximális értéke 2 000 pont (1 000 Ft). A Bizalomkártya Általános Részvételi Feltételekben 

vagy Auchan kártya Általános Részvételi Feltételekben foglaltaknak megfelelően 1.000, azaz Ezer 

Bizalompont értéke 500,- Ft, azaz ötszáz Forint összegnek felel meg. 

Példák: Áruházakban vagy az Online Áruházban a Vásárlás végösszege után gyűjthető promóciós 

Bizalompontokra (Vásárlás végösszege/Gyűjthető Bizalompont): 

 

·        1-399,- Ft között: 8 pont 

·        400 és 599, - Ft között: 16 pont 

·        600 és 799,- Ft között: 24 pont 

·        800 és 999,- Ft között: 32 pont 

·        1000,- Ft vásárlási összeg felett minden elköltött 1000 Ft után 40 Bizalompont gyűjthető. 

  

Példák: 

·        1000 és 1999,- Ft között: 40 pont 

·        2000 és 2999,- Ft között: 80 pont 

·        9000 és 9999,- Ft között: 360 pont 

·        50 000,- Ft és a fölött 2000 pont 

  

3.6. A Promóció keretében a Bizalompont Érvényesítéssel érintett Bizalompontok 24 (huszonnégy) 

órán belül kerülnek jóváírásra a pontegyenlegen. 

  

3.7. A Promóció keretében egy adott Vásárlás vonatkozásában kizárólag egy Bizalompont 

Érvényesítésre van lehetőség, azaz a Vásárláshoz tartozó Blokk Bizalompont Érvényesítéshez való 

többszöri felhasználása nem megengedett. A kedvezmény más promócióval nem vonható össze.  

3.8. A Promóció során egy Bizalomkártya és az ahhoz tartozó Társkártya a Bizalomkártya Általános 

Részvételi Feltételeknek megfelelően egy Bizalomkártyának minősül. A Promóció során egy Auchan 

kártya és az ahhoz tartozó Társkártya az Auchan kártya Általános Részvételi Feltételeknek 

megfelelően egy Auchan kártyának minősül. 

3.9. A Promóció kizárólag az Áruházak kasszasorán belüli vásárlóterületén történő Vásárlásokra és az 

Auchan Online Áruházban történő vásárlásokra terjed ki és nem vonatkozik a kasszasoron kívüli 

üzletsori és ételudvari üzletekben, üzemanyagtöltő állomásokon, valamint egyéb értékesítési 

pontokon történő vásárlásokra, továbbá a kiterjesztett garanciára. 

3.10. A Bizalomkártya igénylésére és használatára, különösen a Bizalompontok jóváírására, illetőleg a 

Bizalompontok a beváltására a Bizalomkártya Általános Részvételi Feltételek rendelkezései az 



irányadóak. Az Auchan kártya igénylésére és használatára, különösen a Bizalompontok jóváírására, 

illetőleg a Bizalompontok a beváltására az Auchan kártya Általános Részvételi Feltételek 

rendelkezései az irányadóak. 

3.11. A Bizalomkártyával még nem rendelkező, de a Promócióban részt venni kívánó vásárlók 

számára a Szervező a Vevőszolgálaton a Bizalompont Érvényesítés során biztosítja a Bizalomkártya 

Igénylés lehetőségét. 

  

4. Záró rendelkezések 

4.1. A Résztvevők a Promócióban való részvétellel kifejezetten elfogadják a jelen Részvételi 

Szabályzat rendelkezéseit. A Promócióban való részvétel önkéntes és a teljes Részvételi Szabályzat 

automatikus elfogadását jelenti. 

4.2. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt 

feltételek teljesülését ellenőrizze és a Részvételi Szabályzatnak nem megfelelő Bizalompont 

Érvényesítéseket visszautasítsa, valamint a Részvételi Szabályzatot, illetve a Bizalomkártya Általános 

Részvételi Feltételeket vagy az Auchan kártya Általános Részvételi Feltételeket megszegő 

Résztvevőket a Promócióból kizárja, illetőleg a Promócióban való részvételük korlátozza. 

4.3. Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Részvételi Szabályzatot bármikor megváltoztatassa 

– a Promóció időtartamának meghosszabbítását is beleértve -, amely változásokról minden esetben 

haladéktalanul tájékoztatja a Résztvevőket a www.auchan.hu weboldalon és az Áruházak 

Vevőszolgálatán közzétett tájékoztatóban. 

  

A jelen Promóció határozott időtartamú, 2017. november 1-től ismét az Auchan Magyarország Kft. 

„Nyugdíjas nap” promóciójának feltételei érvényesek. 

  

Budaörs, 2017.09.25. 

Auchan Magyarország Kft. 


