Arcuskártya Kedvezmény Program - szabályzat
2 in 1 Ajándék & törzsvásárlói kártya
A törzsvásárlói kártyával a vásárló az Arcus.Hu Kft. által nyújtott kedvezményeket veheti
igénybe, az alábbi szabályok szerint:
Regisztráció
>> Egyszeri egy összegű minimum 5000 Ft-os vásárlás után törzsvásárlói kártyát állítunk ki
Vásárlónk részére.
>> Az Arcuskártya Kedvezmény Programban való részvétel az Arcuskártya felmutatásával igazolható. A kedvezményre való jogosultság kizárólag az Arcus.Hu Kft. által üzemeltetett váci üzletben használható fel. A regisztrációhóz szükséges az adatlap kitöltése és a működési szabályzat elfogadása. Az adatok rögzítése a rendszerben 48 órán belül történik meg, majd a
kedvezmények a kártya aktiválása után vehetők igénybe.
A pontok gyűjtése
>> A kártya tulajdonosa a továbbiakban minimum 100 Ft-os vásárlás után a vásárlása végös�szegének 10%-át visszakapja pontok formájában az Arcuskártyájára, vagyis 100 forintonként 10 pontot írunk jóvá.
(Például: 2010 Ft vásárlás esetén 200 pontot írunk jóvá.)
>> A pont a kedvezményes, akciós termékek után is jár.
>> Minden vásárlás után 24 órán belül a pontokat az Arcus rögzíti a Vásárló kártyáján. Ezek után
az összegyűjtött pontokat a Vásárló a következő vásárlásától kezdve válthatja be 1 pont = 1 forint
átváltási értéken.
A kártya aktiválása
>> A pontok beváltásához a kártyát aktiválni kell a facebook.com/arcusgaleria vagy a www.
arcusgaleria.hu internetes oldalon, ahol aktiválás után 150 pontot = 150 Ft-ot írunk jóvá
kártyáján, melyet legközelebb üzletünkben levásárolhat a megadott feltételekkel. Az aktuális
pontegyenleg is lekérdezhető ezen a facebook oldalon, a kártya vonalkód száma alapján.
>> A kártya aktiválható telefonon illetve személyesen is az Arcus Galériában, ez utóbbi esetekben nem írunk jóvá kártyáján ajándékpontokat.
A pontok beváltása
>> A pontok legfeljebb a vásárlása végösszegének 50%-ig válthatók be. (Például: 2500 pont beváltása minimum 5000 Ft végösszegű vásárláskor lehetséges.) A pontok beváltását a fizetés előtt
jelezni kell!
>> Egyéb kedvezménnyel nem vonhatók össze, (értendő erre a 2015-ben kiadott Arcus Pontgyűjtő Kártya is) az akciós termék vásárlásakor a Vásárló döntheti el, hogy pontokat vált be,
vagy az akciós kedvezményt veszi igénybe.
Arcus Ajándékkártya
>> A befizetett összeg egy Arcuskártyára kerül feltöltésre, amely 100% értékben levásárolható.
Ebben az esetben nem pontokat, hanem Ft-összeget töltünk fel kártyájára.
>> A névérték erejéig többször is felhasználható, újra feltölthető.
Érvényesség
>> Az Arcuskártya az Arcus.Hu Kft. tulajdona, melyet a Vásárló rendelkezésére bocsát. A kártya
visszavonásig érvényes. Az Arcus.Hu Kft. jogosult bármikor egyoldalúan módosítani a szabályokat, felfüggeszteni vagy megszüntetni a törzsvásárlói kártyákat, amiről minden esetben előzetesen értesíti a kártya tulajdonosát a www.arcusgaleria.hu internetes oldalon vagy az üzletben
kifüggesztett hirdetményen.

Igénybevétel helye
>> Arcus.Hu Kft. üzletében: Arcus Galéria, 2600 Vác, Köztársaság út 7.
E-mail értesítések
>> A kártyával kapcsolatos eseményekről (pl. egyenlegközlés, kártyaműveletek, ajándék pontok
…stb) automatikus e-mail értesítéseket küldünk. Az értesítő e-maileket lemondani az e-mailben található leiratkozó linkre kattintva, valamint telefonszámunkon, 06 27 300 764 és személyesen az üzletben lehet.
Meghibásodás, elvesztés
>> A kártya elvesztése, ellopása vagy sérülése esetén a kártyatulajdonosnak lehetősége van
a kártya cseréjére. Kérjük kedves A Vásárló bejelentése után az Arcus.Hu Kft. a rendszerében
nyilvántartott még fel nem használt pontokat, vagy ajándékkártya esetén a forintösszeget, az
új kártyán jóváírja, és az előző kártyát törli a rendszerből.
Adatrögzítés
>>A kártya érvényesítéséhez szükséges adatokat a Kibocsátó saját rendszerében rögzíti.
Adatkezelés
>>Az Arcus.Hu Kft. tájékoztatja tisztelt vásárlóit, hogy az Arcus Kedvezmény Programban való
részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes.
>>A Vásárló a regisztrációs lap kitöltésével, aláírásával és leadásával önként és kifejezetten
hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait az Arcus.Hu Kft., minden ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül nyilvántartsa, teljes körűen kezelje, saját marketing, reklám tevékenysége céljára felhasználja, információt, hírlevelet és kiadványokat továbbítson a megadott
elérhetőségekre.
>>Az adatbázisba kerülő személyes adatok kizárólag az Arcus.Hu Kft. marketing és reklám céljaira kerülnek felhasználásra, harmadik személy részére nem kerül kiadásra. Kérésre az Arcus.
Hu Kft. az adatokat helyesbíti, az adatkezelést megszünteti, illetve a személyes adatokat törli a
rendszeréből, felfüggeszti a reklámanyagok küldését.
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