
HAIR-LINE Hűségprogram 
Részvételi szabályzat 

 
A HAIR-LINE Kft. (székhelye: 2045 Törökbálint, Jázmin utca 1., Cg.: 13-09-171585, adószáma: 
10869048-2-13) a „HAIR-LINE Hűségprogram” promócióját az alábbiak szerint hirdeti meg: 
 

I. Részvételi feltételek 
 
A HAIR-LINE Hűségprogramban bárki részt vehet, aki a HAIR-LINE Kft. üzletkötői hálózatán keresztül 
alkalmanként 10.000,- Ft-ot meghaladó értékben a HAIR-LINE Kft. által forgalmazott fodrászati 
eszközöket és/vagy kozmetikai termékeket vásárol és hűségpontjait az ilyen vásárlások alkalmával a 
HAIR-LINE Kft. által rendszeresített pontgyűjtő füzetben gyűjti és amely hűségpontokat a HAIR-LINE 
Kft. pontgyűjtő füzetben meghirdetett termékek vásárlására beváltja. 
 

II. Hűségpontok kiadása, gyűjtése és beváltása 
 
A hűségpontok kiadása és beváltásának időtartama, a hűségpontokra beváltható termékek listája, 
megvételének feltételei a mindenkor aktuális pontgyűjtő füzeten kerülnek feltüntetésre.  
 
A pontgyűjtő füzeten feltüntetett lejárati időpontokon kívül további hűségpontok nem gyűjthetők és a 
begyűjtött pontok nem válthatók be. 
 
Kuponfüzet kiadása: a HAIR-LINE Kft. az aktuális kuponfüzeteket az üzletkötőin keresztül adja ki a 
Vásárlók részére. Az elveszett, elhagyott, ellopott, vagy súlyosan megrongálódott kuponfüzetek 
pótlására lehetőség nincs. 
 
Hűségpontok kiadása: a HAIR-LINE Kft. által forgalmazott termékek megrendelésekor a megrendelés 
értékének minden 10.000,- Ft-ot meghaladó összege után a Vásárló egy darab hűségpontra válik 
jogosulttá, amelyet a megrendelés felvételét jegyző üzletkötő helyez el egyedi azonosító számmal 
ellátott pecsét formájában a kuponfüzetben. 
 
Hűségpontok beváltása: a hűségpontok a HAIR-LINE Kft. üzletkötőinél válthatók be oly módon, hogy a 
vásárlónak a megrendelés leadásakor jeleznie kell, hogy az összegyűjtött hűségpontjait be kívánja 
váltani és jeleznie kell azt is, hogy a hűségpontokat melyik kuponfüzetben lévő termékre kívánja 
felhasználni. A hűségpontok beváltásával egyidejűleg a kuponfüzetet is át kell adni az üzletkötőnek. 
 

A kiválasztott termékek ára „hűségpont+vételár” megjelöléssel a mindenkor aktuális kuponfüzetben 

kerülnek rögzítésre. A hűségpontok csak egyszer használhatók fel és készpénzre semmilyen 

körülmények között nem válthatóak. Továbbá a pontgyűjtő füzetből vásárolt termékek után hűségpont 

nem jár. 

Vásárló tudomásul veszi, hogy Eladó a hűségpontok gyűjtését, a megrendelések és vásárlásoknak a 
begyűjtött hűségpontok mennyiségének összhangját ellenőrizheti. Amennyiben az Eladó azt 
tapasztalja, hogy a begyűjtött hűségpontok száma meghaladja a tényleges megrendelés állományt, úgy 
ilyen eltérés esetén a HAIR-LINE informatikai rendszere által regisztrált pont mennyisége az irányadó.  
 
III. Egyéb feltételek 
 
A HAIR-LINE Hűségprogram promócióban való részvétel önkéntes, viszont a részvétel a jelen 
részvételi szabályzat automatikus elfogadását jelenti. 
 
A jelen részvételi szabályzat 2017. április 1-től visszavonásig érvényes, amely elérhető a 
www.hairline.hu oldalon. 
 
Törökbálint, 2017. március 31. 

http://www.hairline.hu/

