Általános Szerződési Feltételek
Felhasználók részére

Előzmények
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Szerződés) a 9 Monks Walk Evesham
Worcestershire WR11 4SL székhelyű Freedom Xpress Global Ltd (a továbbiakban: Társaság) és
általa üzemeltett online felületeken nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználó (a
továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit, valamint a Társaság működésének főbb
szabályait tartalmazza.

1. Szerződés tárgya

A Freedom Xpress Törzsvásárlói Program (a továbbiakban: Program) alapvetően egy olyan
csoportos vevőjutalmazási rendszer, amelyben a Programhoz csatlakozó Felhasználók a
Programban résztvevő kereskedők és szolgáltatók (a továbbiakban: Partnerek) által adott
kedvezményekhez jutnak. Társaság lehetővé teszi a Felhasználók számára, hogy jelen
Szerződés szerint részt vegyenek a Programban és kedvezményeket gyűjthessenek az erre
feljogosított kereskedőknél és szolgáltatóknál történő áruvásárláskor, illetve szolgáltatás
igénybevételkor, másrészt a Partnereknél árukhoz és szolgáltatásokhoz a meglévő ár- vagy
egyéb kedvezmények felhasználásával.

2. Regisztráció
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www.freedomxpressglobal.com (a továbbiakban: Honlap) online módon kérheti és egyben
nyilatkozik arról is, hogy az adatkezelési hozzájárulást önkéntesen, előzetes és megfelelő
tájékoztatás birtokában megadta.

A kérelem Társaság általi elfogadása után a kérelmező egy személyes, nem átruházható
azonosítószámot kap. Ez az azonosítószám a Felhasználót a Programban való részvételre
jogosítja.

Felhasználó kijelenti, hogy a regisztrációkor megadott adatai a valóságnak megfelelnek, illetve
kötelezi magát arra, hogy amennyiben változás történik a megadott adatokban (így különösen
e-mail cím, lakcím, telefonszám stb.) azokról haladéktalanul értesíti a Társaságot.

Valamennyi természetes és jogi személy részére csak egy regisztráció engedélyezett. A
regisztrációnak a Felhasználó lakóhelye, jogi személy esetében pedig székhely megadásával
kell megtörténnie. Jogosulatlan előnyök megszerzése érdekében megvalósított többes
regisztráció esetén az eredeti regisztrációt követő azonosítók törlésre kerülnek, illetve a
Társaság jogosult az eredeti szerződést is felmondani és az így megszerzett kedvezményeket
és előnyöket megtagadni.

3. A felek jogai és kötelezettségei

A Programban való regisztráció és részvétel nagykorú és cselekvőképes személy részére
lehetséges.

A Társaság és a Felhasználó között semmilyen munka-, szolgálati viszony vagy társasági
jogviszony nem jön létre. A Programban való részvétel kizárólag saját felelősségre, önállóan és
jogilag a Társaságtól függetlenül, önállóan végzett tevékenység keretében valósul meg.

A Felhasználó a szerződéses jogviszony fennállása alatt, annak keretében nem köteles
vásárlásokat végezni vagy egyéb tevékenységet folytatni.

A Felhasználó csupán a Programban elért előnyökre tarthat igényt. Ezen túlmenően a
Felhasználó tevékenységéért további ellentételezésre nem jogosult. A Felhasználó továbbá
semmilyen jellegű költségtérítésre sem jogosult. Ez érvényes különösen abban az esetben is,
amikor a Felhasználó a Programot továbbajánlja.

A Programban történő regisztrációt követően Felhasználó nem jogosult szponzorváltásra.

A Felhasználó kötelezettséget vállal, hogy valamennyi a tevékenysége során megszerzett
kedvezmény és előny alapján keletkező közterhet, illetéket, adót stb. maga viseli, valamint a
mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerinti nyilvántartja, bevallja és megfizeti. Ezen
kötelezettségek teljesítése vonatkozásában a Társaságot nem terheli felelősség.

A Felhasználó nem jogosult a Társaságot képviselni, különösen nem jogosult más Felhasználók
és Partnerek irányába nyilatkozatot tenni, illetve nyilatkozatot elfogadni. A Felhasználó nem
jogosult továbbá a Társaság nevében készpénz átvételére. Jelen pont felróható megszegése
esetén a Társaság jogosult a szerződést alapos okból felmondani.

A Felhasználó a Társaság előzetes írásos hozzájárulása nélkül nem jogosult:
-

a Társaság vagy a Partnerek logóinak, jelöléseinek, védjegyeinek és egyéb
jelöléseinek a használatára;

-

a Társaságról vagy a Programról vagy azokat említve névjegykártyákat,
prezentációkat, videó- és audiófájlokat, képernyőmentéseket, webtartalmakat,
médiatartalmakat, digitális és nyomtatott anyagokat, levelezéseket, bármilyen
módon terjeszteni vagy a nyilvánosságra hozni;

-

a Társaságról és a Programról vagy azokat említve rendezvényeket, eseményeket,
workshopokat, szemináriumokat, stb. tartani.

4. Vásárlás:

A Társaság a Partnerekkel kötött megállapodások alapján a Felhasználók Partnereknél történő
vásárlásainál kedvezményeket és előnyöket biztosít. Az aktuális Partnerek és ajánlatok a
Honlapon megtalálhatóak.

A Felhasználó az alábbi módokon vásárolhat:

-

Kedvezménykártya (plasztikkártya vagy

virtuális kártya) segítségével. A

kedvezménykártya nem fizetőeszköz, hanem kizárólag a vásárlási adatok
rögzítésére szolgál és a kedvezmények nyilvántartására szolgál.

-

Online módon. A Társaság által üzemeltetett webáruházban vagy a Partnerek
webshopjában, amennyiben az oldalon történő vásárlások rögzítésére szolgáló
technikai és egyéb feltételeknek teljesülése esetén.

A Társaságnak nincs ráhatása a Partnerek honlapjának és webáruházának kialakítására és
azokért nem is vállal felelősséget. Amennyiben a elérhető honlapokon jogszabálysértő vagy a
jó erkölcsbe ütköző tartalmak találhatóak, úgy azoktól a Társaság elhatárolódik.

5. Kedvezmények, előnyök

A Programban könyvelt vásárlások alapján a Felhasználó különböző kedvezményekben és
előnyökben részesül. Ezek a kedvezmények és előnyök a Társaság és az adott Partner
megállapodott feltételeken alapulnak és ezért Partnereként és országonként változhatnak.

A Partnereknél elfogadott vásárlási módok és az adott és felhasználható előnyök és
kedvezmények a Honlapon az adott Partner aloldalán megtalálhatóak.

Amennyiben a Partnernél biztosított vásárlási feltételek módosulnak, a Felhasználót megillető
kedvezmények és előnyök elszámolása tekintetében azon feltételek irányadók, amelyek abban
az időpontban érvényesek, amikor a Felhasználó a vásárlást kifizette.

A kedvezmények és előnyök jóváírásának előfeltétele, hogy a vásárlást az Ügyfél kifizette és
nem állnak fenn olyan jogszabályon alapuló jogok, amelyek alapján a vásárlást megelőző
helyzet indokolás nélkül visszaállítható volna mint például egy esetlegesen fennálló, távollevők
közötti ügyletekre vonatkozó elállási jog határidejének lejárata. Bizonyos kedvezmények és
előnyök jóváírásának feltétele, hogy a kedvezmények mértékét a Partner a Társaságnak
átutalta.

Az e-Walletben lévő összeget a Felhasználó kérésére a Társaság hetente utalja a Felhasználó
által megadott bankszámlára, amennyiben a kiutalandó összeg eléri legalább a 30 eurót.

Amennyiben a Felhasználó más devizanemben vásárol, mint a saját e-Walletben
meghatározott

devizanem,
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az
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a
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által

meghatározott

devizaárfolyamon történik az elszámolás.

6. Felelősség

A Társáság szolgáltatása csak a Program jelen ÁSZF-ben leírt működtetésére korlátozódik.

Az áru adásvételéről, illetve a szolgáltatás nyújtásáról szóló szerződés kizárólag a Felhasználó
és az adott Partner között jön létre. A Felhasználó által a Partnernél végzett vásárlásokból
származó jogok kizárólag az adott Partnernél szemben gyakorolhatók és a kötelezettségek
kizárólag az adott Partnert terhelik. Erre tekintettel a Partnerrel való szerződéskötést követően
a Társaság nem vállal semmilyen jellegű szavatosságot vagy felelősséget a Partner szolgáltatási

kötelezettségeiért, különösen nem a Partner hibás teljesítéséért vagy a teljesítésének
elmaradásáért.

7. A Szerződés módosítása

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés általános szerződési feltételeknek
minősül, amelyet a Társaság több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, előre, a másik fél
közreműködése nélkül határozott meg.

A Szerződésnek, valamint annak mellékleteinek a Társaság által történt módosítását minden
esetben érvényesnek, hatályosnak és Törzsvásárló által jóváhagyottnak kell tekinteni, ha
Felhasználó az írásbeli értesítést követő 30 napon belül nem emel írásban kifogást az adott
módosítási javaslattal szemben, vagy a Programot az írásbeli értesítést követően továbbra is
használja. Amennyiben a Felhasználó kifogást emel, úgy a Társaság jogosult a Szerződés
felmondására 15 munkanap belül.

A mindenkori hatályos ÁSZF és mellékletei a Honlapon megtalálhatóak.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Társaság minden változást és értesítést a Felhasználó
megadott e-mail címére és/vagy webirodájába küldi.

8. Szerződés megszűnése

A Felhasználó jogosult a Társasággal fennálló szerződéses jogviszonyt bármikor azonnali
hatállyal írásbeli nyilatkozattal megszüntetni.

A szerződéses jogviszony megszüntetése esetén a Felhasználó a Programból származó
kedvezmények és előnyök elvesznek.

9. Egyéb rendelkezések

Amennyiben a szerződés egyes rendelkezései részben vagy egészben érvénytelenek vagy
végrehajthatatlanok lennének, úgy ez nem érinti az egyéb rendelkezései érvényességét.
E Szerződés angol és magyar nyelven készült. A két változat közötti bármely esetleges eltérés
esetén az angol nyelvű változat az irányadó.

