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PRAKTIKER

amely létrejött egyrészről a Praktiker Építési- és Barkácspiacok Magyarország Kft. (székhely:
1095 Budapest, Mester utca 87.), a továbbiakban: Praktiker, az alulírott napon és helyen, az alábbi
feltételekkel:

másrészről az SzVMSzK Zala megyei Területi Szervezete (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér
7. III. 329, cégjegyzékszám: PK. 60068/1999/6, adószám: 18960428-1-20 képviseletében: Horváth
Józsefmegyei elnök), a továbbiakban: Partnercég között,

l. A Praktiker és a Partnercég megállapodnak, hogyaPartnercég tagjai, a jelen megállapodás
szerinti feltételekkel kedvezményesen vásárolhatnak a Praktiker valamennyi magyarországi
áruházában (a továbbiakban: áruház). A Partnercég jelen megállapodás alapírásával
kifejezetten nyilatkozik arról, hogy tagjai tekintetében felhatalmazással rendelkezik a jelen
megállapodás megkötésére és annak teljesedése érdekében szükséges adatszolgáltatások
lebonyolítására.

2. Praktiker által megállapított és Partnercéggel előzetesen egyeztetett időpont(ok)ban az
áruházban kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosít a Partnercég tagjainak, oly módon,
hogyaPartnercég tagjai az áruházban az adott időpontban megvásárolható valamennyi
termék vételárábóll0% kedvezményben részesülnek (a továbbiakban: kedvezmény). A 10%
kedvezmény azonban nem vonatkozik az élelmiszerekre, az akciós termékekre, illetve a
kiárusításos termékként megjelölt leárazott termékekre. A Praktiker akciós term éknek
tekinti valamennyi országos, regionális vagy tematikus kiadványában (katalógus, szórólap),
Praktiker országos vagy áruházi weboldalán szereplő hirdetésben, Praktiker (pl.
elektronikus) dm-levélben közzétett vagy egyéb akcióban (pl. "Most vegye", termékváltási
vagy termékbevezetési akció) szereplő valamennyi termékét. A Partnercég tudomásul veszi,
hogy a Praktiker a kedvezménnyel érintett termékek körét és a kedvezmény mértékét
jogosult bármikor egyoldalúan módosítani, amelyről a Partnereéget a kedvezményes
vásárlás időpontját megelőzően írásban értesíti.

3. A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogyaPartnereégnek a kedvezményt igénybe
venni kívánó tagja rendelkezzen a Partnercég által kibocsátott névre szóló tagsági kártyával
és azt felmutassa fizetéskor a kasszásnak.

4. A Partnercég köteles gondoskodni arról, hogy azoktól a kártyával rendelkező tagoktól,
akiknek munkaviszonya / tagsági jogviszonya a Partnereégnél bármely okból megszűnik, a
kártya a Partnereéghez visszakerüljön, ezeket a kártyákat a Partnercég köteles
megsemmisíteni.

5. A Partnercég tagjainak a pénztárnál, a fizetés megkezdése előtt kell a 3. pont szerinti kártyát
felmutatni. A pénztárgép ezáltal automatikusan levonja a vásárolni kívánt, a kedvezmény
körébe bevont terméke ek) vételárából a kedvezmény összegét és rögzíti a vásárlás értékét.
Az így rögzített forgalom után a Partnercég tagja más kedvezményt (törzsvásárlói
kedvezmény vagy utólagos, forgalom utáni vételár-visszatérítés) nem vehet igénybe.

6. A pénztáros a vásárlásról egyszerűsített számlát vagy a Partnercég tagjának kérésére számlát
állít ki, amelyen a Partnercég tagjának neve mellett feltüntetésre kerül a kedvezmény
mértéke is.



7. A Partnercég által kibocsátott névre szóló tagsági kártya más személy részére át nem
ruházható, azzal kizárólag a Partnercégnek a kártyán megnevezett tagja jogosult vásárolni.
Felek rögzítik, hogy a vásárlás során az Praktiker munkatársai ennek érdekében jogOSultak
ellenőrizni a kártyával vásárolni szándékozó személyek személyazonosságát.

8. Kapcsolattartók Praktiker részéről:

Szerződéses kérdésekben: Szücsi Judit értékesítési asszisztens (Tel.. +36-1-476-6108, +36-70-370-6008, szucsii@praktiker.com)

Kapcsolattartó a Partnercég részéről:
Horváth József megyei elnök (Tel.:+ 36- 70-610-680 l Mailcím: .zala@szvmszk.hu)

9. Jelen megállapodást a felek határozott időre kötik. A szerződés érvényességi ideje 2014. 12.
31., azzal hogy a Praktiker a Ptk. 321. § (l) bekezdésében foglaltak szerínt 30 napra,
egyoldalú jognyilatkozat rnegküld ésével, bármikor jogosult a megállapodásban foglaltakfelmondására.

10. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezéseiirányadóak.

ll. Jelen megállapodásból eredő esetleges jogviták elbírálására a felek kikötik a BUdakömyéki
Bíróság, pertárgyértéktől ruggően a Fejér Megyei Törvényszék illetékességét

Praktiker Epít' si-
Magyarország Kft.
képviseletében:
Karl-Heinz Keth és Dr. Ónody Sándor
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SzVMSzK Zala megyei Szervezete
képviseletében:
Horváth József
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