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A jelen „Ilcsi” Vevőkártya általános kibocsátási és felhasználási 
Üzletszabályzata (a továbbiakban: Üzletszabályzat) meghatározza a 
HAIR-LINE Kft. (székhely: 2045 Törökbálint, Jázmin utca 1., 
cégjegyzékszám: 13-09-171585) által kiállított, az „Ilcsi” márkájú 
natúrkozmetikumok vásárlására jogosító Vevőkártya (a továbbiakban: 
Vevőkártya) használatára vonatkozó általános feltételeket és az 
ahhoz kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket. 
 
A jelen Üzletszabályzat a Vevőkártya használatára irányuló 
szerződéses jogviszonyt keletkeztet a Kibocsátó és a Kártyabirtokos 
között.  
 
A szerződés a szerződő felek között a jelen Üzletszabályzat mindkét 
fél részéről történő aláírásával jön létre.  
 
A jelen Üzletszabályzat hatálybalépésének keltét megelőzően 
kibocsátott Vevőkártyák a soron következő vásárlásig, legfeljebb 
azonban 2019. december 31-ig érvényesek. 
 
Az Üzletszabályzat alapján létrejött szerződés nem tekinthető 
fogyasztói szerződésnek. 
 
1. Szerződő felek 
 
Kibocsátó: a HAIR-LINE Fodrászcikk és Biokozmetikai Kereskedelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített neve: HAIR-LINE Kft., 
székhelye: 2045 Törökbálint, Jázmin utca 1., adószáma: 10869048-2-
13., Cg.: 13-09-171585) 
 
Kártyabirtokos: a jelen okiratban fent megnevezett kozmetikus 
végzettséggel rendelkező és aktívan kozmetikusként dolgozó személy, 
akinek számára Vevőkártya igénylés alapján Kibocsátó a Vevőkártyát 
biztosította. 
 
2. Vevőkártya:  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
A Kibocsátó által Vevőkártya igénylés alapján a Kártyabirtokos részére 
eljuttatott, egyedi azonosító számmal ellátott olyan azonosító kártya, 
amelynek segítségével a Kártyabirtokos igazolja vevői jogosultságát 
és jogosult a jelen Üzletszabályzatban meghatározottak szerint  „Ilcsi” 
márkájú natúrkozmetikumokokat vásárolni a Kibocsátó értékesítési 
pontjain.  
 
A Vevőkártya a Kibocsátó tulajdonában van. 
 
Kártyabirtokos kötelezettségei a Vevőkártya kapcsán: 
 
Kártyabirtokos köteles a Vevőkártyát rendeltetésszerűen, a jelen 
Üzletszabályzatban foglaltaknak megfelelően a saját nevében és 
javára használni, azt harmadik személy részére nem adhatja át. 
Kártyabirtokos köteles gondoskodni arról, hogy a Vevőkártyához 
illetéktelen személyek ne férjenek hozzá, azt illetéktelenek ne 
használják. Az ebből eredő jogkövetkezményekért  a Kártyabirtokos 
felel. 
 
Kártyabirtokos köteles a Vevőkártya épségét megőrizni. Az elveszett, 
megrongálódott, vagy egyéb módon használhatatlanná vált 
Vevőkártyát a Kibocsátó letiltja, illetve érvényteleníti és a 
Kártyabirtokos számára – más azonosító számmal – amennyiben az 
igénylés feltételei fennállnak-, pótolja. Kibocsátó ugyanígy jár el, 
amennyiben a Kártyabirtokos adataiban változás következik be. A 
Kártyabirtokos az adataiban bekövetkezett változást 15 napon belül 
köteles Kibocsátó felé jelezni. 
 
3. Vevőkártya fajtái, igénylése és kiállítása 
 
3.1. A Vevőkártya fajtái: 
 

a) Kozmetikus Vevőkártya 
b) Referencia-kozmetikus Vevőkártya 
c) Kozmetikus-tanulói Vevőkártya 

 
3.2. Kozmetikus-, és Referencia-kozmetikus Vevőkártya 
Igénylése: 
 

Kártyabirtokos neve:  

Kozmetikusi oklevél száma:  

Kozmetikusi tevékenység 
folytatásának módja: 

Vállalkozó Szerződéses 
vállalkozó 

Alkalmazott Tanuló 

A megfelelő jelölendő! 

Székhelye/lakcíme:  

Számlázási adatok: 
 

 
 
(Kártyabirtokos adatai, igazolt munkavállaló-kozmetikus esetén a munkáltató adatai, 
kozmetikai szalon esetén a szalont működtető gazdasági társaság / vállalkozás adatai) 

 
 

 

Kozmetika1 címe:  

Kozmetika2 címe:  

Mobiltelefon száma:  

E-mail címe:  

Adószáma:  
(vállalkozás esetén) 
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A Vevőkártya igénylése a jelen okirat aláírásával, az abban szereplő 
adatok megadásával, valamint az igénylő kozmetikusi végzettségének, 
valamint aktív kozmetikusi tevékenységének alább meghatározott 
módon történő igazolásával történik.  
 
Vevőkártya csak olyan személynek bocsátható ki, aki megfelel a 
Kártyabirtokosra vonatkozó feltételeknek és igénylését Kibocsátó jelen 
Üzletszabályzat aláírásával jóváhagyta. 
 
Vevőkártya igénylésére jogosult (Igénylő) az a vállalkozó, vagy 
alkalmazott munkavállaló, cég képviselő, aki kozmetikusi végzettségét 
oklevéllel igazolja Kibocsátó felé és aktív „Ilcsi” felhasználó kozmetikai 
tevékenységet végez, amelyet érvényes egyéni vállalkozói 
igazolvánnyal, vagy cégkivonattal, szerződéses kozmetikai 
tevékenységét a kozmetikai szalon igazolásával, alkalmazott esetén 
pedig munkáltatói igazolással igazolja Kibocsátó felé, továbbá olyan, 
az „Ilcsi” márkájú termékek gyártója által jóváhagyott „Ilcsi” partner 
kozmetikus, aki a gyártó általi jóváhagyást igazolta Kibocsátó felé. 
Alvállalkozói kozmetikai tevékenység igazolásaként csak olyan 
igazolást fogad el a Kibocsátó, amelyet az a kozmetikai szalon/ vagy 
azt működtető gazdasági társaság állított ki, amelyben az igénylő 
kozmetikus ténylegesen a kozmetikusi tevékenységét folytatja. 
A jelen szakasz értelmében az aktív „Ilcsi” felhasználó kozmetikai 
tevékenység: az a tevékenység, amelynek keretében a kozmetikai 
tevékenységet aktívan végző személy e tevékenységéhez Ilcsi 
márkájú kozmetikai termékeket használ, vagy ezek használatát 
vállalja. Az „Ilcsi” felhasználó kozmetikai tevékenység végzése nem 
zárja ki egyéb kozmetikai termékek használatát. 
 
A Vevőkártya megszerzéséhez Igénylő köteles a valós adatokkal 
kitöltött és aláírt jelen okiratot két eredeti példányban, valamint a 
kozmetikusi végzettség és aktív tevékenység gyakorlását igazoló fent 
meghatározott okiratokat a Kibocsátó, vagy képviselője részére 
bemutatni – külföldi oklevél esetén az eredeti hiteles magyar 
fordítással és honosítási okirattal együtt.   
 
A Referencia-kozmetikusi Vevőkártyát az a kozmetikus kaphat, aki az 
igényléséhez a fentieket meghaladóan igazolja, hogy közte és az 
ILCSI Szépítő Füvek Biokozmetikai Kft. között „Referencia-
kozmetikus” szerződés jött létre és mindezt az ILCSI Szépítő Füvek 
Biokozmetikai Kft. is visszaigazolja a Kibocsátó számára. 
 
3.3. Kozmetikus-tanulói Vevőkártya igénylése 
 
Kozmetikus-tanulói kártya megszerzésére az jogosult, aki kozmetikusi 
tanulmányait hitelt érdemlően (pl. oktatási intézmény által kiállított 
nyilatkozattal, diákigazolvány bemutatásával) igazolja Kibocsátó felé, 
megfelel a Kártyabirtokosra vonatkozó feltételeknek, illetve igénylését 
a jelen okiratban meghatározott adatokkal és aláírva Kibocsátó 
rendelkezésére bocsátotta, és igénylését Kibocsátó a jelen 
Üzletszabályzat aláírásával jóváhagyta. A Kozmetikus-tanuló 
Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a kozmetikus-tanulói 
Vevőkártyát minden tanév kezdetével meg kell újítania az igénylésre 
vonatkozó jelen pontban részletezett szabályok alkalmazásával. A 
továbbiakban a kozmetikus-tanulói kártya megszerzésére jogosult is 
Igénylőnek minősül a jelen szakaszban írt eltérésekkel. 
 
3.4 Közös rendelkezések: 
 
Kibocsátó a jogosultság feltételeit bármikor ellenőrizheti és köteles 
azokat legfeljebb 3 évente ellenőrizni, mely ellenőrzés során 
Kártyabirtokos köteles Kibocsátóval együttműködni. Amennyiben a 
Kártyabirtokos az ellenőrzése során a Kibocsátóval nem működik 

együtt, a jogosultság hiányát vélelmezni kell és Kibocsátó a 
Vevőkártya használatát a jogosultság igazolásáig felfüggeszti. Ha az 
ellenőrzés során az nyer megállapítást, hogy a Kártyabirtokos 
(Igénylő) nem felel meg az Igénylés vagy a használat vagy a 
Vevőkártya kibocsátás feltételeinek, akkor a Kibocsátó a Vevőkártyát 
visszavonja. 
 
3.5. Vevőkártya Igénylő nyilatkozata 
 
A jelen okirat aláírásával alulírott elfogadom, tudomásul veszem 
és a magam számára kötelezőnek ismerem el a jelen 
Üzletszabályban foglaltakat. Tudomásul veszem továbbá, hogy a 
jogosultságot alátámasztó okiratok eredeti példányait köteles vagyok a 
Kibocsátónak vagy képviselőjének bemutatni. Alulírott hozzájárulok 
ahhoz, hogy Kibocsátó vagy képviselője a Kibocsátó számára a 
jogosultságot alátámasztó eredeti okiratokról fénymásolatot vagy 
fényképfelvételt készítsen.  
 
Igénylő jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy az általa Kibocsátónak 
megadott adatok a valóságnak megfelelnek, Igénylő maga felel az 
általa a Kibocsátónak megadott személyes adatok valódiságáért, 
illetve az adatok megadásával kapcsolatos bárminemű igényekért. 
 
3.6. Vevőkártya kiállítása 
 
Az igényelt Vevőkártya jogosultság igazolását követően Kibocsátó 
aláírja a jelen okiratot, majd a jelen okiratban foglalt adatokkal kiállítja 
és a Kártyabirtokos részére az igénylőlapon megadott székhelycímre 
eljuttatja a Vevőkártyát. Amennyiben a jelen okiratban rögzített adatok 
és az igazoló okiratokon lévő adatok egymástól eltérnek, vagy a 
Kibocsátó egyéb okból szükségesnek tartja, az Igénylőt 
adategyeztetés céljából szóban, vagy írásban nyilatkozatra hívhatja 
fel, vagy szükség esetén Kibocsátó jogosult az Igénylőt személyesen a 
képviselője által megkeresni. 
 
4. A Vevőkártya használata 
 
Kártyabirtokos az „Ilcsi” márkájú natúrkozmetikai termék vásárlásakor 
köteles a Vevőkártyáját felmutatni. Kártyabirtokos tudomásul veszi, 
hogy vásárlása minden esetben ÁFA köteles és az  Áfás számla az 
adott Vevőkártyával történő vásárlásra vonatkozóan kizárólag a jelen 
(az adott Vevőkártyához rendelt adatokat tartalmazó) Üzletszabályzat 
első oldalán megjelölt számlázási adatokkal kerülhet kiállításra.  
 
Kártyabirtokos egy adott „Ilcsi” márkájú natúrkozmetikai termék 
megvásárlásával elismeri, hogy a megvásárolt termék használatára, 
illetve alkalmazására vonatkozó ismeretekkel rendelkezik. 
Kártyabirtokos kizárólag a saját felelősségére vásárolja az „Ilcsi” 
márkájú termékeket és tudomásul veszi, hogy a termék helytelen 
használatáért, vagy alkalmazásáért sem a Kibocsátó, sem az „Ilcsi” 
márkájú natúrkozmetikai termék gyártója nem felel. 
 
Kártyabirtokos a Vevőkártyával havonta egy-egy fajta „Ilcsi” 
natúrkozmetikai termékből legfeljebb a Kibocsátó értékesítési pontjain 
közzétett mennyiséget vásárolhat, de maximum naponta, 
cikkszámonként [5] darabot a beszerzési, raktározási kapacitásra és 
az értékesítési rendszer zökkenőmentes működésére tekintettel. 
Amennyiben a Kártyabirtokos a közzétett mennyiségnél nagyobb 
mennyiséget szeretne vásárolni, akkor eseti kérelmet juttat el a 
Kibocsátóhoz, aki a megvásárolni kívánt termék(ek) elérhetőségétől 
függően a Gyártó jóváhagyásával esetileg engedélyezheti a nagyobb 
mennyiségben történő értékesítést. A Kibocsátó az eseti kérelmekről 
értesítést küld az „Ilcsi” márkájú termékek gyártójának a 
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megrendelések teljesítése előtt, a megrendelések teljesíthetőségének 
érdekében.  A Kibocsátó aktuális értékesítési pontjainak listája a  
www.ilcsi.com/kapcsolat weboldalon érhető el. 
 
Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a Vevőkártyával „Ilcsi” márkájú 
termékeket kizárólag a vendégei kezelése, vagy a vendégei részére 
történő fogyasztói (kiskereskedelmi) értékesítés céljából jogosult 
vásárolni a jelen dokumentumban foglaltak szerint és betartása 
mellett.  
 
 
Kártyabirtokos nyilatkozata: Alulírott Kártyabirtokos a jelen okirat 
aláírásával kijelentem, hogy az általam a Vevőkártyával vásárolt 
„Ilcsi” márkájú termékeket kizárólag a saját kozmetikai 
tevékenységem során használom fel, valamint kizárólag a saját 
vendégeim számára a szokásos napi használatot meg nem haladó 
mennyiségben értékesítem.  
 
A jelen pontban foglaltak megszegése esetén a Kibocsátó az 
Üzletszabályzat megszegésének jogkövetkezményeit (5. pont 
harmadik bekezdés) alkalmazza. Amennyiben a jelen pontban 
foglaltak megszegése, vagy olyan megrendelés, amelynek teljesítése 
a jelen pontban foglaltak megszegését megvalósítaná a Kibocsátó 
tudomására jut, úgy Kibocsátó a kérdéses megrendelés teljesítését, 
vagy a Vevő kiszolgálását a kérdéses megrendelés, illetve a Vevő 
sérelmezett magatartásának vizsgálatáig, de legfeljebb 30 napig 
felfüggeszti   az „Ilcsi” márkájú termékek gyártójának és/vagy a gyártó 
kereskedelmi képviselőjének haladéktalan értesítése mellett. A 
felfüggesztés idejére Vevő sem a Kibocsátóval, sem a Gyártóval 
szemben kártérítést nem követelhet. A vizsgálatot követően a 
Kibocsátó a Gyártó véleménye alapján a  vevő kérdéses 
megrendelését teljesíti, vagy – amennyiben a Vevő magatartása, 
illetve megrendelése a jelen szabályzatba ütközik – a Vevőkártyát 
érvényteleníti, vagy a kérdéses megrendelés teljesítését megtagadja.  
 
Kártyabirtokos aktív kozmetikai tevékenységének szünetelése vagy 
megszűnése esetén a szünetelés vagy megszűnés napjától 
kezdődően a továbbiakban nem jogosult a Vevőkártya használatára és 
tartására, köteles azt haladéktalanul visszajuttatni Kibocsátónak. 
 
A fentiek azonban nem zárják el Kártyabirtokost attól, hogy a 
Vevőkártyával megvásárolt terméket a Vevőkártya alapjául szolgáló 
„Ilcsi” márkájú termékek értékesítési rendszere bármely tagjának 
értékesítse, amennyiben azok a termékeket kizárólag a saját 
kozmetikai tevékenységük során használják fel, valamint kizárólag a 
saját vendégeik számára, a szokásos napi használatot meg nem 
haladó mennyiségben értékesítik. 
 
5. A jelen Üzletszabályzat megszegésének jogkövetkezményei 
 
Kibocsátó a jelen Üzletszabályzat megszegése vagy megszűnése 
esetén jogosult azonnali hatállyal visszavonni a Vevőkártyát. Ez 
esetben Kártyabirtokos az Üzletszabályzat aláírásával kifejezetten 
lemond azon jogáról, hogy az „Ilcsi” márkájú termékek gyártójával, 
illetve a Kibocsátóval szemben a visszavonással kapcsolatban kár 
vagy egyéb igényt érvényesítsen. 
 
Amennyiben Kártyabirtokos a Vevőkártyát harmadik személy részére 
vásárlás céljából átadja, úgy az értékesítési ponton Kibocsátó 
képviseletében eljáró eladó a vásárlást megtagadhatja, egyben 
Kibocsátó a Kártyabirtokost figyelmezteti a Vevőkártya személyes 
használatára. Ismételt jogosulatlan Vevőkártya átadás esetén 
Kibocsátó a Vevőkártyát visszavonja. 

 
Amennyiben a Kibocsátó tudomására jut, hogy a Kártyabirtokos az 
„Ilcsi” márkájú natúrkozmetikai terméket vendégén nem szakszerűen 
alkalmazta, nem megfelelő tanácsot adott a termék használatát 
illetően, vagy a Kibocsátó, vagy az „Ilcsi” márkájú natúrkozmetikai 
terméket, vagy annak gyártóját sértő, vagy rossz hírnevét keltő 
magatartást tanúsít, úgy Kibocsátó a Vevőkártyát haladéktalanul 
visszavonja.  
  
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a Vevőkártya igénylés 
jogosulatlanul történt, vagy a Vevőkártya igénylésének vagy 
kibocsátásának feltételei nem állnak fenn, vagy Kártyabirtokos a 
Vevőkártyát a jelen Üzletszabályzattól eltérően használja, úgy a 
Vevőkártya haladéktalanul visszavonásra kerül és Kártyabirtokos a 
Vevőkártyával történt összes vásárlásai nettó értékének 20%-ának 
megfelelő összegű kötbért köteles a Kibocsátó részére megfizetni a 
Kibocsátó által közölt írásbeli felszólítást követő 15 napon belül. 
 
A fenti jogkövetkezményeken túl Kártyabirtokos szerződésszegése 
esetén külön viselni köteles azt a kárt (a kár teljes összegét, ide értve 
az eljárási és ügyvédi költségeket is), amelyet esetleg az „Ilcsi” 
márkájú natúrkozmetikai termék gyártója számára okozott.  
 
6. Adatvédelem, adatkezelés 
 
A Kártyabirtokos a jelen okirat aláírásával is kijelenti, hogy a Kibocsátó 
Ilcsi vevőkártya – Adatkezelési Tájékoztatóját átvette, megismerte és 
megértette. Kibocsátó a Kártyabirtokos által rendelkezésére bocsátott 
adatokat az adatkezelési tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően 
kezeli.  
 
Kibocsátó üzletpolitikai, gyártástervezési és statisztikai célból átadja az 
Ilcsi márkájú termékek gyártójának (Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK 
Biokozmetikai Kft., Székhely: 1021 Budapest, Üdülő út 37., Cg. 01-09-
698591, E-mail cím: info@ilcsi.com, Honlap: www.ilcsi.com) a 
Vevőkártyával kapcsolatos adatokat, így a referencia kozmetikusok 
nevét és havi forgalmi adatait, illetve Kibocsátó értékesítési pontjainak 
forgalmi adatait kozmetikus és referenciás kozmetikus bontásban, 
továbbá a Kibocsátó által vezetett vásárlói könyvet havonta, és 
ellenőrzési célból a Vevőkártyás eladások adatait is. A Vevőkártyás 
eseti megrendelések (Vevőkártya Üzletszabályzatban meghatározott 
mennyiség feletti mennyiségben történő megrendelés) 
teljesíthetőségének vizsgálata és az eseti megrendelés teljesítése, 
illetve az Üzletszabályzat megszegése vagy annak gyanúja esetén a 
kötelezettségszegés vagy annak gyanújának vizsgálata céljából pedig 
átadja a Gyártónak az eseti vagy kérdéses megrendelés adatait. 
 
Kártyabirtokos köteles a Kibocsátóval közölt bármely adatában 
bekövetkezett változást legkésőbb a változás bekövetkeztétől 
számított 15 napon belül bejelenteni a Kibocsátónak. A bejelentés 
elmulasztásából eredő bármely jogkövetkezményért a felelősség a 
Kártyabirtokost terheli. 
 
7. Üzletszabályzat módosítása  
 
Kibocsátó jogosult a jelen Üzletszabályzatot egyoldalúan -az „Ilcsi” 
márkájú termékek gyártójával előre egyeztetett módon- módosítani, 
amely módosítást Kibocsátó a www.hairline.hu weboldalán a 
módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 5 nappal a 
Kártyabirtokos számára elérhetővé teszi és Kártyabirtokos jelen 
Üzletszabályzatban megadott email címére is elküldi. Amennyiben 
Kártyabirtokos a módosítás hatályba lépését követően is használja a 
Vevőkártyáját, vagy a hatályba lépést megelőzően nem jelzi a 

http://www.ilcsi.com/kapcsolat
http://www.hairline.hu/
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Kibocsátó felé, hogy nem ért egyet a módosításokkal, a 
módosításokkal egységes Üzletszabályzat lesz a hatálybalépés 
napjától érvényes Kártyabirtokosra (Igénylőre) és a Vevőkártya 
használatára. 
 
8. Vevőkártya érvényessége, visszavonása, lemondása 
 
A kibocsátott Vevőkártya a rajta lévő lejárati dátumig érvényes. A 
Vevőkártya érvényességének meghosszabbítására, megújítására az 
igénylésre vonatkozó rendelkezések az irányadók azzal, hogy 
Kártyabirtokosnak az igénylési, kibocsátási és használati feltételeknek 
meg kell felelnie. 
 
Kibocsátó a Vevőkártyát az 5. pontban meghatározottakon túl 
visszavonja: 

- bármikor 30 napos felmondással indokolás nélkül 
- a Kártyabirtokos halálával, vagy jogutód nélküli 

megszűnésével 
- a jelen szerződés megszűnése esetén 
- Kártyabirtokos aktív kozmetikai tevékenységének 

szünetelésével vagy megszűnésével, a szünetelés vagy 
megszűnés időpontjától kezdődően 

- a referencia kozmetikus kártya a 3.3 pontban részletezett 
referencia kozmetikusi szerződés megszűnésével 

- amennyiben Kibocsátó jogosultsága az „Ilcsi” márkájú 
termékek viszonteladói árusítására vagy a Vevőkártya 
kibocsátására megszűnik 

 
Kártyabirtokos a Vevőkártyát lemondhatja: 

- 30 napos határidővel bármikor indokolás nélkül 
- amennyiben a módosított Üzletszabályzat feltételeit nem 

fogadja el, az új Üzletszabályzat hatálybalépésével. 
 
Lemondás vagy visszavonás vagy használati jogosultsága 
megszűnése esetén a Kártyabirtokos nem jogosult Vevőkártyáját 
használni a továbbiakban és köteles a Vevőkártyáját a Kibocsátó 
részére haladéktalanul visszajuttatni.  
 
9. Jogviták 
 

Jogvita esetén felek a vitás kérdéseket elsősorban egyeztetés útján 
kísérlik meg rendezni, amennyiben az nem vezetne eredményre, úgy 
peres eljárás esetén (ideértve a fizetési meghagyásos eljárásból perré 
alakult eljárást is), pertárgyértéktől függően a Budai Központi Kerületi 
Bíróság vagy a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagosan illetékes. 
 
10. Hatályosság 
A jelen Üzletszabályzatban foglaltak a hatályba lépés napjától 
visszavonásig érvényesek. A mindenkor hatályos Üzletszabályzat a 
Kibocsátó honlapján (www.hairline.hu) és értékesítési pontjain 
megtekinthető. 
 
11. Egyebek 

A jelen Üzletszabályzat a teljes szerződés a szerződő Felek között a 
Vevőkártyára vonatkozólag és felülír minden egyéb, akár szóbeli akár 
írásbeli megállapodást. 
 
Amennyiben a szerződő Felek bármelyike nem gyakorolja a jelen 
Üzletszabályzatban meghatározott jogait, az nem minősül a jogairól 
való lemondásnak és nem mentesíti a másik szerződő Felet a jelen 
Üzletszabályzatból eredő kötelezettségei alól. Amennyiben bármelyik 
szerződő Fél részben, vagy egészben nem teljesíti az 
Üzletszabályzatból fakadó kötelezettségeit, vagy késedelembe esik 
azok teljesítésével kapcsolatban, az nem értelmezhető úgy, hogy a 
másik szerződő Fél lemondott a nem teljesítő vagy késedelembe esett 
szerződő Fél javára ezeknek a kötelezettségeknek a teljesítéséről.  
 
Az Üzletszabályzatnak nem válik tartalmává semmilyen, az adott 
üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben 
ismert és rendszeresen alkalmazott szokás, amely az 
Üzletszabályzatban nem szerepel. 

 
Az Üzletszabályzat rendelkezései közül egy sem jogosítja fel a 
szerződő Feleket arra, hogy használja az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK 
Biokozmetikai Kft. vagy érdekkörébe tartozó cég kereskedelmi nevét, 
védjegyeit, megjelöléseit, emblémáit, logóit, domain neveit és egyéb 
megkülönböztető jegyeit, kivéve, ha és ahogyan a szerződő Fél és az 
Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft. vagy egyéb érdekkörébe 
tartozó cég között létrejött írásbeli megállapodás erre lehetőséget ad. 

 

Alulírott Kártyabirtokos/Igénylő az Üzletszabályzatban foglaltakat elolvastam, megértettem és mint akaratommal mindenben megegyezőt írom alá. 

A mellékelt Adatkezelési Tájékoztatót átvettem elolvastam, tartalmát megismertem és megértettem  

Tudomásul veszem, hogy Kibocsátó üzletpolitikai, gyártástervezési és statisztikai célból átadja az Ilcsi márkájú termékek gyártójának (Ilcsi SZÉPÍTŐ 
FÜVEK Biokozmetikai Kft., Székhely: 1021 Budapest, Üdülő út 37., Cg. 01-09-698591, E-mail cím: info@ilcsi.com, Honlap: www.ilcsi.com) a Vevőkártyával 
kapcsolatos adatokat, így a referencia kozmetikusok nevét és havi forgalmi adatait, illetve Kibocsátó értékesítési pontjainak forgalmi adatait kozmetikus és 
referenciás kozmetikus bontásban, továbbá a Kibocsátó által vezetett vásárlói könyvet havonta, és ellenőrzési célból a Vevőkártyás eladások adatait is, 
továbbá a Vevőkártyás eseti megrendelések (Vevőkártya Üzletszabályzatban meghatározott mennyiség feletti mennyiségben történő megrendelés) 
teljesíthetőségének vizsgálata és az eseti megrendelés teljesítése, illetve az Üzletszabályzat megszegése vagy annak gyanúja esetén a 
kötelezettségszegés vagy annak gyanújának vizsgálata céljából pedig átadja a Gyártónak az eseti vagy kérdéses megrendelés adatait. 
Tudomásul veszem, hogy az Ilcsi márkájú termékek gyártója (Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft., Székhely: 1021 Budapest, Üdülő út 37., Cg. 01-09-
698591, E-mail cím: info@ilcsi.com, Honlap: www.ilcsi.com) a Vevőkártyával kapcsolatos igényléshez vagy a Vevőkártya meghosszabbításához, 
megújításához  a referencia kozmetikus vagy partner kozmetikusi mivoltomat és szerződésemet a Kibocsátónak kérésre  az igénylés vagy 
meghosszabbítás céljából visszaigazolja.  

 
Dátum: 20__________________ 
 
 

____________________ 
Hair-Line Kft. 

Kibocsátó 

______________________ 
Vevőkártya igénylő/Kártyabirtokos 
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