Részvételi Feltételek az ALSO Bonus Club programra vonatkozóan
Preambulum
Az ALSO HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1077 Budapest, Kéthly Anna
tér 1. 1. em.; a továbbiakban: ALSO Hungary) az alsohungary.com elérhető weboldalán
történő vásárlásaikért meg kívánja jutalmazni az ALSO Hungary weboldalán regisztrált
viszonteladó partnereit (a továbbiakban: Viszonteladó) az úgynevezett ALSO Bonus Club
program keretében, amelynek feltételeit a jelen Részvételi Feltételekben (a továbbiakban:
Részvételi Feltételek) rögzítik. Az ALSO HUNGARY az ALSO Bonus Club program (a
továbbiakban: ABC) tulajdonosa és üzemeltetője.
Az ALSO Hungary lehetővé teszi a Viszonteladók számára, hogy pontokat (a továbbiakban:
Bonus Pont) gyűjtsenek az ALSO HUNGARY weboldalán történő vásárlásaikért, és azokat
beválthassák az ALSO Hungary által felkínált jutalmakért.
Jelen Részvételi Feltételek szabályozzák az ABC keretében történő Bonus Pontgyűjtést, a
Bonus Pontbeváltást, illetve az ABC program általános megvalósítását, ugyanakkor az ALSO
az ABC keretén belül egyéb speciális promóciókat és kommunikációs elemeket is nyújthat a
résztvevő partnerek számára (például hírlevél, számlakivonat, reklámlevelek).
1. A szerződés hatálya
A jelen Részvételi Feltételek kizárólag az ALSO HUNGARY Viszonteladói számára elérhető
ABC-re terjednek ki.
2. Az ABC-ben való részvétel
2.1. Az ABC-ben kizárólag az ALSO HUNGARY magyarországi illetőségű Viszonteladói
jogosultak részt venni, miután regisztráltak, és engedélyt kapnak a részvételre. Az ALSO
HUNGARY fenntartja magának a jogot, hogy egyéni vásárlókat vagy vásárlócsoportokat
kizárjon az ABC-ben történő részvételből. A Viszonteladók kizárólag az ALSO HUNGARY
weboldalán regisztrálhatnak, az „ALSO Bonus Club” menüpont alatt. Az ABC-ben való
részvétel díjmentes.
2.2. Az 1.1. pontban írt regisztrációt követően az ALSO HUNGARY az ABC-ben résztvevő
Viszonteladó (a továbbiakban: Ügyfél) számára létrehoz egy ABC fiókot. Az Ügyfél és az
ALSO HUNGARY közötti szerződés az ABC-ben történő részvételre vonatkozóan
regisztrációkor jön létre és az ABC fiók létrehozásakor lép hatályba, amely időponttól az
Ügyfél részvétele az ABC-ben megkezdődik.
2.3. Az Ügyfél köteles pontos, helytálló és naprakész adatokat megadni az ABC-ben történő
regisztrálásakor. Ha az Ügyfél által a regisztrációnál megadott adatok bármelyikében
változás következik be, azt köteles azonnal az ALSO HUNGARY részére írásban jelezni.
Amennyiben az Ügyfél nem tesz eleget ezen kötelezettségének, az ebből eredő károkat,
és hátrányos következményeket magának az Ügyfélnek kell viselnie. Az ABC-ben
regisztrált adatok megváltoztatása csak oly módon lehetséges, ha azt a
bonusclub.hu@also.com e-mail címre küldött e-mailben közlik.
2.4. Kizárólag az ABC-ben regisztrált Ügyfél jogosult az ABC-ben nyilvántartott Bonus Pont
egyenleg felhasználására, az Ügyfél regisztrációja során megnevezett és a Bonus Pont
egyenleg felhasználása szempontjából utasítási joggal rendelkező kapcsolattartójának
nyilatkozata alapján. Az Ügyfél további kapcsolattartói is hozzáférhetnek az ABC-hez, és
megtekinthetik a Bonus Pont egyenleget. Ügyfelenként és ügyfélazonosítónként csak egy
kapcsolattartó és egy ABC fiók megengedett. Az ALSO HUNGARY csak egyetlen ABC
fiókot rendelhet az Ügyfél számára kijelölt ügyfélazonosítóhoz. Ha egy Ügyfél több fiókot
regisztrál, az ALSO HUNGARY jogosult értesítés nélkül megszüntetni az összes
jogtalanul nyitott fiókot, ideértve az ezekért felelős Ügyfél fiókját is. Az ABC fiók
egyenlegére jóváírt Bonus Pontok ilyen esetben elvesznek, amely esetben az Ügyfél
semmilyen jogcímen nem jogosult kártalanításra, kártérítésre. A kapcsolattartó személy

adatainak megváltozását csak írásban lehet közölni, a bonusclub.hu@also.com címre
küldött e-mailben.
2.5. Az ALSO HUNGARY jogában áll indoklás nélkül megtagadni egy adott Viszonteladó
regisztrációját.
2.6. A részvétel az Ügyfél ALSO HUNGARY ügyfélazonosítójához kötődik, és nem
átruházható.
3. Bonus Pont gyűjtés
3.1. Az ABC-ben való, az ALSO Hungary által engedélyezett, regisztráció és részvétel lehetővé
teszi az Ügyfél számára, hogy „Bonus Pontokat” gyűjtsön. A gyűjtött Bonus Pontok
jóváírásra kerülnek az Ügyfél ABC Bonus Pont egyenlegére. Az Ügyfél kizárólag az általa
az ALSO Hungary weboldalán keresztül megrendelt és megvásárolt termékek
vonatkozásában az ALSO Hungary által kiállított számla összegének megfizetését
követően jogosult a Bonus Pontokra az ALSO HUNGARY weboldalán vásárolt tételek
után. A Bonus Pontok szerzésére meghirdetett egyes promóciók lezárulhatnak a nap
folyamán, amennyiben az adott napon egy adott promóció keretében rendelkezésre álló
Bonus Pontok maximális számát elérték a promóción belül. Az online rendszer naponta
csak egyszer kerül frissítésre, és a promóció lezárásának ténye csak a következő napon
jelenik meg. A határidőhöz kapcsolódó, korlátozott ideig tartó promóciók mindig akkor
érnek véget, amikor a rendelkezésre álló Bonus Pontokat mind kiosztották: a befejezés
megadott dátuma így többé már nem releváns. Abban az esetben, ha egy ügyfél olyan
terméket vásárol, amely Bonus Pontokat ér, és a promóció megjelenik az ügyfél számára,
annak ellenére, hogy az adott promóció esetében rendelkezésre álló összes Bonus Pontot
már kiosztották, az ügyfél nem szerez Bonus Pontokat ezzel a vásárlással.
Projekttel kapcsolatos ügyletek: ha a termékek vásárlása egy speciális egyedi projektügylethez
kapcsolódik, az ALSO HUNGARY fenntartja magának a jogot, hogy visszamenőleg
levonja az ezen termékek vásárlásából származó Bonus Pontokat az ügyfél Bonus Pont
egyenlegéről. Általában ez megtalálható a promóciók leírásaiban az online részben.
3.2. Bonus Pontok csak az ALSO HUNGARY weboldalán történő vásárlások után szerezhetők.
Az ABC Bonus Programba az ALSO Hungary vagy más harmadik személy más
bónuszprogramjaiból származó Bonus Pontok nem ruházhatóák és nem válthatóak át,
kivéve ha az ALSO HUNGARY erről az adott bonusz program üzemeltetőjével
megállapodott.
3.3. A Bonus Pontokat érő vásárlás befejezését követően a Bonus Pontok ideiglenesen
jóváírásra kerülnek az Ügyfél egyenlegén. A Bonus Pontok végleges jóváírására az adott
vásárláshoz kapcsolódó számla összegének ALSO Hungary bankszámláján történő
jóváírását követően kerül sor. ALSO Hungary jogosult a Bonus Pontok törölésére, ha az
Ügyfél megsérti a jelen Részvételi Feltételeket, illetve ha nem teljesültek a Bonus Pontok
megszerzésének előfeltételei. Ugyanakkor az ALSO HUNGARY fenntartja magának a
jogot a Bonus Pontok törlésére, ha az Ügyfél visszavonja a rendelést, amely után Bonus
Pontokat kapott.
3.4. A Bonus Pontok csak az ABC keretében használhatók fel és válthatók be. Az egyik Ügyfél
fiókjában lévő Bonus Pontok nem helyezhetők át egy másik Ügyfél fiókjába.
3.5. A megszerzett Bonus Pontok legfeljebb 18 hónapig érvényesek az ABC-ben való részvétel
ideje alatt, a Bonus Pontok Ügyfél részére történő jóváírásának időpontjából számítva. Ha
a Bonus Pontokat ebben az időszakban nem váltják be, azok a következő negyedév végén
lejárnak.
3.6. Az ABC-vel kapcsolatos reklámok, legfőként az ABC-ben részt vevő partnergyártók emailes ajánlatainak a nyilvánosságra hozatala az ABC által biztosított egyik szolgáltatás.

Az Ügyfelek egyénileg is lemondhatják ezt a szolgáltatást úgy, hogy küldenek egy e-mailt
a bonusclub.hu@also.com címre.
4. Bonus Pontok beváltása ABC Jutalmakért
4.1. A megszerzett Bonus Pontok termékekre és szolgáltatásokra (továbbiakban: „Jutalom”)
válthatók az ABC weboldalán található úgynevezett ABC Jutalomboltban (a továbbiakban:
ABC Jutalombolt). Minden Bonus Pont 0,01 eurót ér, mely tartalmazza az ÁFÁ-t is. A
Bonus Pontokat nem lehet pénzeszközre átváltani, amely felhasználható kifizetésre vagy
részleges fizetésre. Kivételt képeznek e szabály alól azok a jutalmak, amelyek kifizetés
formájában jóváírhatók az ügyfél ALSO HUNGARY-fiókjába, azonban az összeg
kifizetése az Ügyfél számára ebben az esetben is kizárt. Ez akkor is érvényben marad, ha
az Ügyfél felmondja az ABC programban való részvételét.
4.2. Az Ügyfél csak akkor válthatja be a Bonus Pontokat, amikor a kiválasztott jutalmakhoz
elegendő visszaigazolt és jóváírt Bonus Pontot szerzett (olyan Bonus Pontokat, amelyeket
az Ügyfél az ALSO HUNGARY weboldalán történő vásárlások után kapott, ezeket
kifizette, és nem törölték őket). A beváltásra a FIFO-elv alapján kerül sor: azaz az elsőként
megszerzett Bonus Pontok (= az elsőként visszaigazolt és jóváírt Bonus Pontok) kerülnek
először beváltásra.
4.3. A Jutalmak az online Jutalomboltban az adott időszakban meghatározott idő- és
mennyiségi korlátozások feltételeinek és alkalmazásának függvényében szerezhetők
meg. A csomagolási és szállítási költségeket, valamint az alkalmazandó áfát az egyes
tételekhez megadott Bonus Pontszámok tartalmazzák. Az adók (repülőtéri adó, forgalmi
adó), illetékek, díjak vagy pótdíjak, amelyek egy termék/szolgáltatás kiszállításával vagy
használatával kapcsolatban felmerülnek, az Ügyfélt terhelik, és Bonus Pontok formájában
fizetendők. A Jutalmak (termékek/szolgáltatások) rendelkezésre állása változhat dátumtól,
évszaktól vagy más tényezőktől függően, és egyes termékek/szolgáltatások bizonyos
időpontokban nem állnak rendelkezésre. Egy adott Jutalomra való beváltáshoz szükséges
Bonus Pontok mennyisége szintén változhat. A Jutalmak csak a regisztrációkor megadott
címre, Magyarország területén kerülnek kiszállításra. Ha az Ügyfélnek nincs székhelye
Magyarország területén, meg kell adnia egy kézbesítési címet, mely Magyarország
területén található.
4.4. A rendelés a feladásakor lép hatályba. Az Ügyfél esetleges különleges kérései, mint
amilyen például a szállítási határidő, a szín és a kért módosítások, nem bírnak kötelező
érvénnyel az ALSO HUNGARY vagy az ALSO HUNGARY által leszerződött szolgáltatók
számára, ha azokat kifejezetten nem kínálják fel. Nyilvánvaló tévedések, gépelési hibák,
nyomtatási hibák és számítási hibák esetén az ALSO HUNGARY vagy az ALSO
HUNGARY alvállalkozója jogosult arra, hogy elálljon az ügylettől.
4.5. Az a Jutalom, amelyet Bonus Pontokkal vásároltak, nem küldhető vissza és nem
cserélhető le egy másik Jutalomra. Ez nem vonatkozik a 6. szakaszban meghatározott
esetekre és a kötelező jogi rendelkezések által szabályozott esetekre. Az Ügyfél
beleegyezik abba, hogy a jelen szerződés feltételeinek megsértésével, a jogszabályok
megsértésével gyűjtött Bonus Pontok beváltásával szerzett Jutalmakat haladéktalanul és
a saját költségén köteles visszaküldeni az ABC Jutalomboltba. Az ALSO HUNGARY a
Jutalmakkal kapcsolatban nem teszi lehetővé a megtekintést követő átvételt.
4.6. Az Ügyfélnek az átvételt követően haladéktalanul ellenőriznie kell a kézbesített termékeket
azok mennyisége és minősége tekintetében, és amennyiben bármilyen panasza van, erről
az átvételt követő egy héten belül köteles értesítenie a küldő félt (az ALSO HUNGARY
Jutalombolt tulajdonosát és üzemeltetőjét) az abc@praemien-service.de címre küldött emailben.
5. Az ABC Bonus Pont egyenleghez való hozzáférés

5.1. Ha a Viszonteladó regisztrált az ABC-n, az ALSO HUNGARY weboldalán, az ABC online
felületen hozzáférhet ABC Bonus Pont egyenlegéhez, miután azonosította magát az
ALSO HUNGARY-nál regisztrált felhasználónevével és jelszavával vagy más, az ALSO
HUNGARY által meghatározott eljárás révén.
5.2. Az Ügyfél köteles a jelszavát és a felhasználónevét megjegyezni és ezeket az adatokat
biztonságos helyen tartani, és megvédenie az illetéktelen hozzáféréstől. Az Ügyfél a jelszó
megváltozására bármikor jogosult. Az Ügyfél jelszavával meghozott összes engedélyezett
és jogosulatlan intézkedés az Ügyfél által megtett intézkedésnek tekintendő.
5.3. Amennyiben az Ügyfél az értesítés kézhezvételétől vagy beérkezésétől számított négy
héten belül nem kifogásolja a fiókegyenleg-értesítést, az Ügyfélvel közölt ABC Bonus Pont
egyenleg jóváhagyottnak tekintendő.
6. A hibás Jutalmak garanciája
6.1. Az Ügyfél az ALSO hibás teljesítése esetén az ALSO-val szemben kellékszavatossági
igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban
a jelen ÁKF vonatkozásában: Ptk.) szabályai szerint. ALSO hibásan teljesít, ha a Jutalom
a teljesítés időpontjában nem felel meg a Felek között létrejött egyedi szerződésben vagy
jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan ALSO, ha
a Viszonteladó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a
szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
6.5 Viszonteladó választása szerint kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha az ezek közül
a Viszonteladó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az ALSO számára más
igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha az ALSO a kijavítást
vagy a kicserélést nem vállalta, úgy Viszonteladó igényelheti az ellenszolgáltatás arányos
leszállítását vagy a hibát az ALSO költségére Viszonteladó is kijavíthatja, illetve mással
kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
6.6 Viszonteladó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés
költségét azonban Viszonteladó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra ALSO adott
okot.
6.7 Viszonteladó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel
közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a Viszonteladó felelős.
6.8 Viszonteladó a szerződés teljesítésétől számított 1 (egy) éves elévülési időn túl
kellékszavatossági jogait már nem jogosult érvényesíteni.
6.3. Az ALSO HUNGARY megbízhat harmadik feleket (például jutalomboltok üzemeltetőit,
szállodákat és utazásszervezőket) a jutalomrendelések teljesítésevel. Ebben az esetben
az ALSO HUNGARY nem maga a szerződéses partner, mindössze az igényelt
termékeket/szolgáltatásokat biztosítja az Ügyfél számára a harmadik fél nevében és
megbízásából. Következésképpen a garanciális és felelősséggel kapcsolatos
kárigényeket csak közvetlenül a harmadik féllel szemben lehet benyújtani.

7. Felelősség
7.1. Az ALSO HUNGARY kártérítési felelősségét kizárják az ALSO Hungary által esetlegesen
okozott károkért, kivéve az ALSO HUNGARY által szándékosan okozott, továbbá az
emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásért való felelősséget.
7.4. Amennyiben az ALSO HUNGARY felelőssége kizárt, ez a kizárás az ALSO HUNGARY
alkalmazottai, képviselői és kisegítő alkalmazottai személyes felelősségére is vonatkozik.
7.5. Az ALSO HUNGARY nem felelős az ABC partnergyártók által okozott károkért. Különösen
az ALSO HUNGARY partnergyártói által biztosított termékekre/szolgáltatásokra

vonatkozó garanciaigények csak ezekkel a felekkel szemben nyújthatók be. Az ALSO
HUNGARY kifejezetten nem felelős, ha egy részt vevő gyártó a Bonus Pont okat az ALSO
HUNGARY-gal kötött megállapodással ellentétes módon osztja szét, vagy nem teljesíti az
ABC programban való részvétellel kapcsolatos fizetési kötelezettségeit. Továbbá az ALSO
HUNGARY nem köteles visszatéríteni azokat a Bonus Pont okat, amelyeket az ABC
partnergyártók mulasztása miatt nem írtak jóvá az Ügyfél számára.
8. Értesítés, az ABC felmondása
8.1. Az Ügyfél jogosult azonnali hatállyal felmondani az ABC-ben való részvételre vonatkozó
szerződést, az ALSO Hungary-hez címzett írásbeli jognyilatkozattal (ALSO HUNGARY,
ALSO Bonus Club, Kéthly Anna tér 1. 1. em 1077 Budapest, e-mail cím:
bonusclub.hu@also.com), vagy az ALSO HUNGARY weboldalán ABC-ben való
részvételre vonatkozó leiratkozási lehetőség igénybevételével. Az Ügyfél felmondása
esetén a meglévő Bonus Pontok felhasználására nem jogosult, valamint a Bonus Pontok
pénzben történő kifizetése is kizárt, amelyre tekintettel Ügyfél nem jogosult semmilyen
jogcímen semmilyen kártérítési vagy egyéb igényt támasztani ALSO Hungary-vel
szemben.
8.2. Az ABC-ben való részvételre vonatkozó szerződést az ALSO HUNGARY három hónapos
felmondási idővel jogosult felmondani az Ügyfélhez címzett írásbeli jognyilatkozattal
(rendes felmondás). Az ALSO Hungary jogosult az ABC-ben való részvételre vonatkozó
szerződést a másik Félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal azonnali hatállyal felmondani
(rendkívüli felmondás), amennyiben erre az ALSO Hungary-nek alapos indoka van.
Alapos indoknak minősül a rendkívüli felmondás szempontjából az ALSO Hungary
részéről, ha az Ügyfél az ALSO Hungary erre irányuló írásbeli figyelmeztetését követően
továbbra is megsérti a jelen Részvételi Feltételeket, vagy visszaél az ABC-vel.
Visszaélésnek minősül a rendkívüli felmondás szempontjából például, ha az Ügyfél olyan,
Bonus Pontokkal ösztönzött tranzakciókba bocsátkozik, amelyek valótlanságokon
alapulnak, jogosulatlan üzleti megállapodásokat köt az ABC partnergyártókkal, vagy
indokolatlanul megtagadja az ABC partnergyártók tartozásainak a rendezését.
Amennyiben az ALSO Hungary-nek tudomására jut, hogy az Ügyfél a jelen bekezdésben
írt módon visszaél az ABC-vel, az adott Ügyfél ABC fiókját azonnal zárolja. Az Ügyfél által
a visszaélést megelőzően jogszerűen szerzett Bonus Pontok beváltására kizárólag az
ALSO Hungary-val történt egyeztetést követően, az ALSO Hungary írásbeli jóváhagyása
alapján jogosult.
8.3. Az ALSO HUNGARY fenntartja magának a jogot, hogy az ABC-t indoklás nélkül bármikor
megszüntette vagy egy másik programot vezessen be helyette. A helyettesítő program
különleges feltételei függvényében a 9. pont értelmében mindkét eset felmondást
eredményez az ALSO HUNGARY részéről. Amennyiben az ABC megszűnik, az ALSO
HUNGARY egy egyhónapos időtartamot biztosít a megszüntetés napjától számítva a
megszűnés napjáig megszerzett Bonus Pontok Jutalmakra történő beváltására.
9. A Részvételi Feltételekben bekövetkező változások
Az ALSO HUNGARY jogosult a jelen Részvételi Feltételek egyoldalú módosítására. Az
Ügyfelet hátrányosan befolyásoló változások esetén az új részvételi feltételek csak akkor
lépnek hatályba, ha (i) az ALSO HUNGARY értesíti az Ügyfélt a változásról, és (ii) az
Ügyfél nem nyújt be kifogást az ALSO HUNGARY-hoz a változásról szóló értesítéstől
számított egy hónapon belül. A bejelentés különálló értesítés formájában is megjelenhet
a weboldalon. A változás az Ügyfél által elfogadottnak tekintendő, amennyiben az illető
egy hónappal a változásról szóló értesítést követően továbbra is gyűjti az ALSO
HUNGARY Bonus Pontokat. Ha az Ügyfél a fentiekkel összhangban nem fogadja el az új
Részvételi Feltételeket, ez az el nem fogadás úgy tekintendő, hogy az Ügyfél felmondja
az ABC-t a 8.1. pontnak megfelelően. Az Ügyfél erről négy héten belül írásbeli értesítést
küld e-mailen a bonusclub.hu@also.com címre. Az ALSO HUNGARY kifejezetten felhívja
az Ügyfél figyelmét erre a követelményre, amikor kiküldi az új Részvételi Feltételeket.

10. Adatvédelem, az Ügyfél személyes adatainak felhasználása
10.1. Adatok
Ha az ALSO HUNGARY egy ügyfele vesz részt az ABC-ben, meg kell adnia a vállalat
teljes névét, a vállalat kapcsolattartójának a nevét, a vállalat teljes címét vagy a
kézbesítési címet és az e-mail címet (alapadatok) annak érdekében, hogy ABC pontfiókot
nyithasson az ügyfél számára. Az alapadatok közvetlenül az ALSO HUNGARY-hoz
kerülnek benyújtásra, vagy pedig lekérdezik őket az ALSO HUNGARY árukezelő
rendszeréből.
Ha az Ügyfél Bonus Pontokat szerez, csak azok az adatok kerülnek továbbításra és
rögzítésre, amelyek feltétlenül szükségesek a Bonus Pontok jóváírásához a fiókjába
(tranzakciós adatok). Tranzakciós adat többek között az ügyfélazonosító vagy a résztvevő
megnevezése, a Bonus Pontok száma, a forgalom összege, a feladás dátuma, illetve a
promóciós terméknek, a gyártó kampányának, valamint annak a promóciónak a leírása,
amelyben a résztvevő részt vett.
Az önről tárolt személyes adatok (alapadatok és tranzakciós adatok) csak az ABC
program megvalósítása céljával dolgozhatók fel, akár maga az ALSO HUNGARY, akár az
ALSO HUNGARY által erre a célra megbízott szolgáltatók (rendelésiadat-feldolgozók)
által. A tárolt tranzakciós adatok törlődnek, amikor már nem szükségesek a program
megvalósításához.
Az ALSO HUNGARY jogosult azoknak az adatoknak a feldolgozására, amelyeket az üzleti
kapcsolatokkal vagy az ABC résztvevővel kapcsolatban kapott, függetlenül attól, hogy
ezek az adatok magától a résztvevőtől származnak-e, vagy pedig harmadik felektől, a
szövetségi adatvédelmi törvény értelmében. Az ügyféladatokat a szövetségi adatvédelmi
törvény 33. szakaszának megfelelően tárolják.
10.2. Reklám és piackutatás
A résztvevő beleegyezik abba, hogy a tárolt alapadatok és tranzakciós adatok, a
piackutatási célokra begyűjtött, önkéntes alapon kiszolgáltatott információk, illetve az
egyénileg létrehozásra és postán vagy e-mailben történő elküldésre szánt kiválasztott
információk használhatók az ALSO HUNGARY által.
Az ALSO HUNGARY ezeket az adatokat elküldheti ilyen jellegű felhasználásra a
szerződéses szolgáltatóknak (rendelésiadat-feldolgozóknak) is. Az ott tárolt
ügyféladatokat a promóció megvalósulását követően azonnal törölni kell.
A tranzakciós adatok, amelyek felhasználhatók a résztvevő konkrét vásárlási
magatartására vonatkozó következtetések levonására (ilyenek például a forgalom adatai,
a megrendelt termékek vagy a termékeket eladásra kínáló vállalat), semmilyen
körülmények között nem adhatók ki harmadik felek számára.
Ez a beleegyező nyilatkozat bármikor visszavonható, ha arról írásbeli értesítést küld az
ALSO Bonus Club számára (ALSO HUNGARY, ALSO Bonus Club, Kéthly Anna tér 1. 1.
em 1077 Budapest, e-mail cím: bonusclub.hu@also.com). Ezen beleegyező nyilatkozat
visszavonása után továbbra is lehetséges az ABC-ben való részvétel; a személyes
adatoknak az ABC adminisztratív eljárásain túlmutató felhasználása minden hasonló
esetben tilos.
11. Nem pénzbeli juttatás
A résztvevő minden esetben köteles beszámolni az esetleges nem pénzbeli juttatásokról,
és önállóan elvégezni a kért kifizetést. Ez nem adóztatható meg átalány formájában az
ALSO HUNGARY vagy az ALSO HUNGARY által megbízott szolgáltató által, és nem
számítható bele a pont(ok)ba a megadott árban. Ha az illetékes adóhivatal felszólítja erre,

az ALSO HUNGARY-nak tájékoztatást kell nyújtania az igényelt Jutalmakkal
kapcsolatban.
12. Általános Részvételi Feltételek
12.1 12.1. Ha a jelen szerződés bármely rendelkezése teljes egészében vagy részben
érvénytelen lenne vagy azzá válna, vagy ha a szerződés rendelkezései joghézagot
tartalmaznak, az nem érinti a szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét, és a
Felek kötelesek az érvénytelen vagy hiányzó rendelkezést olyan új rendelkezéssel
helyettesíteni, amely megközelíti a tervezett rendelkezések eredeti gazdasági célját.
12.2. A jelen Részvételi Feltételekre Magyarország területén hatályos törvény alkalmazandó,
az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyezmény kivételével.
12.3. Az ABC üzleti tranzakciókkal kapcsolatos reklamációk tekintetében a Jutalmak
teljesítésének helye az ALSO HUNGARY bejegyzett székhelye.
Érvényes 2020.06.10
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