MECSEKERDŐ KLUBKÁRTYA
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
1. Általános rendelkezések:
A Mecsekerdő Zrt. (a továbbiakban: Társaság) annak érdekében, hogy mind
munkavállalói, mind a turisták igényeit kiszolgáló kedvezményrendszer jöjjön létre,
bevezeti a Turizmus Klubkártya-rendszert.
A Klubkártya egy közösséghez tartozás élményét nyújtja úgy, hogy a Társaság turisztikai
tevékenységeivel összefüggésben kedvezményekre jogosít.
A Klubkártya olyan, a jogosult nevével és sorszámmal ellátott kártya, amely a Társaság
tulajdonát képezi, és amely a Kártyabirtokost a jelen Felhasználási feltételekben
meghatározott mindenkori kedvezményekre jogosítja.
A Klubkártya kiállítása az igénylőlap kitöltése alapján történik.
2.

A Klubkártya igénybevételére jogosultak köre:
 A Társaság munkavállalója automatikusan.
 A Társaság „törzsvendége”, azaz minden olyan látogató, aki legalább egy
alkalommal igénybe vette a Mecsextrém Park egyéni, egész napos belépőjegyeinek
valamelyikét, vagy a Társaság valamely szálláshely- szolgáltatását, vagy teljesítette
a Társaság aktuálisan meghirdetett kártyakibocsátó akciójának feltételeit. A
jogosultság igazolása belépőjeggyel, szálláshely számlával, vagy az akció egyedi
nyomtatványával történik. A Klubkártyát a Társaság kérelemre állítja ki.
 A Társaság Partnerszervezete, külön Megállapodás alapján.



A Társaság Partnerszervezeteinek (együttműködési megállapodás vagy egyéb
szerződéses jogviszony fennállása esetén) munkavállalói, tagjai, kérelemre.
Az állami tulajdonban lévő erdőgazdaságok munkavállalói, kérelemre.

3. A Klubkártya felhasználásának módja:
A Kártyabirtokos a vásárlással, illetve a Klubkártya felhasználásával elfogadja a
Felhasználási feltételeket, továbbá kifejezetten hozzájárul a Klubkártya kiállítása
alkalmával rögzített adatainak a Társaság általi kezeléséhez, direkt marketing célokból.
A Klubkártya kedvezmények sem egymással, sem más kedvezményekkel nem vonhatók
össze.
A Klubkártya a kiállítástól visszavonásig érvényes.
A kedvezmények a meghirdetett, a Társaság által üzemeltetett egységekben a megjelölt
időszakokban és feltételekkel használhatóak fel.
A kedvezmények érvényessége, beválthatósága a Társaság egyes egységeinél eltérő lehet, a
kedvezmények beválthatóságát a Társaság előzetesen korlátozhatja.
A Társaság megtagadhatja a kedvezmények biztosítását és a Klubkártyát visszaveheti,
érvénytelenítheti, amennyiben azzal való visszaélést tapasztal. A kedvezmény
érvényesítésének feltétele a kedvezményre való jogosultság felhasználáskori megléte,
amelyet az elfogadóhely alkalmazottja (pénztáros, jegykezelő stb.) ellenőrizhet.
A Klubkártya letiltható, amennyiben elveszett vagy ellopták.

A Klubkártyát annak elvesztése, ellopása, megrongálódása, használhatatlanná válása esetén
a Társaság 500 Ft-os díj ellenében, a kártya adatainak pontos megadása után kicseréli. A
bejelentés elmulasztásából, illetve a téves bejelentésből származó károkért való felelősséget
a Társaság kizárja.
4.

A Társaság a kártyabirtokosok részére az alábbi kedvezményeket biztosítja:
Kedvezmény
Termék, szolgáltatás megnevezése

mértéke a bruttó
árból

Szálláshely-szolgáltatás a www.mecsekerdo.hu/szallashelyek
oldalon található szálláshelyek vonatkozásában
1.

2.
3.

a) Vendégházak, apartman házak

15%

b) Kulcsosházak

5%

Mecsextrém Park szolgáltatásai a www.mecsextrem.hu/arak

20%

oldalon található egyéni árak vonatkozásában
Társaság által szervezett programok részvételi díja (tábor,

10%

túra, stb.)

4.

Almamelléki Állami Erdei Vasút menetjegyei

20%

5.

Naturalé termékek árából a Társaság telephelyein

10%

A Klubkártyával igénybe vehető mindenkori kedvezményeket a Társaság a honlapján
(www.mecsekerdo.hu/Klubkártya) teszi közzé.
5. Vegyes rendelkezések:
A Klubkártyával kapcsolatos jogviták elbírálására a Pécsi Járásbíróság kizárólagosan
illetékes.
A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy jelen Felhasználási feltételeket az irányadó
jogszabályokkal összhangban bármikor egyoldalúan módosítsa.
A hatályos Felhasználási feltételek a www.mecsekerdo.hu/Klubkártya honlapon
hozzáférhetőek, amely módon a szabályzat és annak módosításai közöltnek tekintendőek.
A Társaság fenntartja a jogot a kedvezmények mértékének, valamint a kedvezményt
biztosító Klubkártya árának megváltoztatására, a kedvezmények megszüntetésére.
A jelen Felhasználási feltételek hatályba lépésének napja: 2018. február 5.

