
A „SPOT” MOBILALKALMAZÁS HASZNÁLATI FELTÉTELEI 

1. Általános rendelkezések 

A „SPOT” mobilalkalmazás a NE Property B.V. tulajdonát képezi, és a NEPI Rockcastle Group 

vállalatai az alábbiakban meghatározottak szerint jogosultak az alkalmazás használatára.  

A „Spot” mobilalkalmazás használati feltételeinek (a továbbiakban: „Használati feltételek”) 

célja, hogy teljes körűen és pontosan tájékoztassa a Felhasználókat, az alábbiakban 

meghatározottak szerint, a SPOT alkalmazás használatának és működésének feltételeiről. 

Az Alkalmazás letöltésével a Felhasználó elfogadja, hogy a jelen Általános Szerződési 

Feltételeket és az Adatvédelmi Tájékoztatót magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.  

A Társaságok fenntartják a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül változtatásokat 

eszközöljenek az Alkalmazás működésében, és az Alkalmazás használatának ilyen 

változtatások utáni folytatásával a Felhasználó elfogadja, hogy az ilyen változtatások rá nézve 

kötelező érvényűek. Ha a Felhasználó nem kívánja elfogadni a jelen Általános Szerződési 

Feltételeket és a személyes adatok kezelésére vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztatót, beleértve 

azok módosítását/kiegészítését is, akkor fel kell hagynia az Alkalmazás használatával. 

2. Meghatározások 

„Fiók”   az alkalmazásnak az a része, amely egy e-mail címből és egy jelszóból 

áll, amely lehetővé teszi a Felhasználó számára az alkalmazás összes 

funkciójának használatát, és amely a Felhasználóra vonatkozó 

információkat tartalmazza. A Felhasználó köteles biztosítani, hogy a Fiók 

létrehozásakor megadott valamennyi információ helyes, teljes és 

naprakész legyen.  

„Alkalmazás” vagy „App” 

azt a „SPOT” mobilalkalmazást jelenti, amely egy iOS és Android 

rendszereken egyaránt futtatható szoftver, és amely ingyenesen elérhető 

az App Store és a Google Play áruházakban. A Felhasználó számára (az 

alábbiakban meghatározottak szerint) egy sor, alább leírt szolgáltatást és 

az Alkalmazáson keresztül hirdetett egyéb szolgáltatásokat biztosít, 

valamint olyan hűségpontokat, amelyek a Társaságok vagy a Társaságok 

cégcsoportjához tartozó más szervezetek vagy a Társaságok partnerei 

által üzemeltetett bevásárlóközpontokban kínált termékekre és 

szolgáltatásokra vonatkozó kedvezményekre jogosítják a Felhasználót. 

Az Alkalmazást iOS vagy Android rendszerű mobiltelefonra vagy 

táblagépre kell telepíteni. Az Alkalmazás tartalmazza az összes 

alkotóelemet, például a szoftvert, a designt, a logót, a nevet, a tartalmat 

stb. 

„Értesítések”  a Társaságok vagy Partnereik időszakos értesítései, amelyek kizárólag 

elektronikus úton, bármilyen típusú üzenetküldés révén kerülnek a 

felhasználókhoz, mint például: e-mail, sms, telefon, mobil push üzenet, és 



amelyek általános és tematikus információkat, ajánlatokra vagy 

promóciókra vonatkozó tájékoztatást, kampányokat, valamint egyéb 

kereskedelmi közleményeket tartalmaznak, például piackutatás vagy 

közvéleménykutatás céljából.  

„Társaságok”  az Alkalmazás tulajdonjogával vagy használati jogával rendelkező olyan 

szervezetek, amelyek közül néhányan az 1. mellékletben említett, az 

Alkalmazáson keresztül kidolgozott hűségprogram részét képező 

Bevásárlóközpontok tulajdonosai. 

A társaságok listája frissíthető, amint azok regisztrálnak az Alkalmazáson 

keresztül kínált Hűségprogramba. 

„Tartalom”  az Alkalmazásban közzétett minden olyan információ, amely elektronikus 

eszköz, például mobiltelefon vagy táblagép használatával megtekinthető 

vagy elérhető, beleértve a jelen Általános Szerződési Feltételekben 

általánosságban leírtakat is.  

• Az Alkalmazásban található, elektronikus eszközökkel elérhető, 

megtekinthető vagy más módon hozzáférhető információk. 

• Bevásárlóközpontok adatai.  

„Események”  a Bevásárlóközpontok által szervezett rendezvények listáját jelenti. 

„Kedvencek”   a Fiók azon része, amely lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy 

létrehozza kedvenc üzleteinek vagy eseményeinek listáját.  

„Cégcsoport”  a NEPI Rockcastle Csoporthoz tartozó bármely más szervezetet jelenti. A 

NEPI Rockcastle cégcsoport vállalatainak listája itt található: 

https://nepirockcastle.com/portfolio/  

„Bérlő”  az a jogi személy, amely a Bevásárlóközpontokban helyiséget bérel, és 

amelynek fő célja termékek vagy szolgáltatások értékesítése. 

„Saját fiók”  a Saját fiók fül, amely a jobb felső sarokban lévő ikonra koppintva érhető 

el, és amely lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy: 

- szerkessze a keresztnevet, vezetéknevet, születési dátumot, e-mail 

címet, telefonszámot, jelszót; 

- módosítsa a bevásárlóközpontot: egy másik bevásárlóközpontot 

válasszon ki;  

- megtekintse az Adatvédelmi Tájékoztatót, az Általános Szerződési 

Feltételeket, a Partnerek listáját, a cégcsoport Bevásárlóközpontjait; 

- módosítsa a marketingmegállapodásokat (e-mail, sms, 

alkalmazásértesítés); 

- hozzáférjen az Alkalmazás telepítésekor megadott engedélyekhez, 

illetve módosítsa azokat (helymeghatározás engedélyezése, 

kamerahasználat engedélyezése, értesítések fogadásának 

engedélyezése, mobiladatok használatának engedélyezése stb.); 

https://nepirockcastle.com/portfolio/


- kijelentkezzen az Alkalmazásból. 

My SPOT  az Alkalmazáshoz csatolt hűségprogramot jelenti. A My SPOT a 

programban részt vevő bevásárlóközpontok üzleteiben végrehajtott 

vásárlásokért járó hűségpontok gyűjtésén alapul. A hűségprogram teljes 

szabályzata az Alkalmazás -> My SPOT -> Pontbeváltási előzmények -> 

Részletek a játékszabályzatban részben tekinthető meg. 

„Partnerek”  a Társaságok üzleti partnerei, akik részt vesznek a hűségprogramokban, 

ahogyan azt az adott program idején az Alkalmazás tartalmában jelezték, 

és amelyek a következők: A NEPI Rockcastle Csoport 

bevásárlóközpontjainak bérlői, médiapartnerek, együttműködők és 

rendezvényszervezők. 

A partnerek teljes listája negyedévente frissül, és a 2. sz. mellékletben 

található. 

„Személyes adat” bármely azonosított vagy azonosítható, természetes személyre 

vonatkozó olyan információ, amelyet a személyes adatok kezelése 

tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

szóló, 2016. április 27-i 2016/679 számú rendelet (általános adatvédelmi 

rendelet, GDPR) ekként határoz meg 

 

„Bevásárlóközpontok” 

 az 1.  mellékletben felsorolt, az egyes Társaságok tulajdonában lévő és 

az Alkalmazáson keresztül kidolgozott Hűségprogramban részt vevő 

bevásárlóközpontok 

„Üzletek”  az Alkalmazáson keresztül kínált programokban részt vevő egyes 

Bevásárlóközpontokhoz kapcsolódó üzletek. A hűségprogramban részt 

vevő, pénztárgéppel rendelkező és nyugtát kiállító üzletek általános 

információkat (elhelyezkedés, elérhetőségek) tesznek közzé, valamint 

tájékoztatást adnak a hűségprogramban elérhető előnyökről. Az üzletek 

listája az Alkalmazás „Fedezze fel az üzleteket” részében található. Az 

Alkalmazáson keresztül kínált programokból kizárt 

üzletek/kiskereskedők/partnerek listáját a 2. melléklet tartalmazza. 

„Felhasználó” minden olyan 18. életévét betöltött természetes személy, aki elfogadta a 

jelen "Általános Szerződési Feltételeket", és aki letölti, telepíti, létrehozza 

a Fiókját és használja az Alkalmazást, beleértve nyugta beolvasását az 

Alkalmazás használatával; 

 

 



Az alkalmazás ajánlása 

Olyan funkció, amellyel a Felhasználó ajánlhatja az Alkalmazást barátainak egy promóciós kód 

elküldésével különböző csatornákon keresztül – közösségi média, e-mail, stb. A Felhasználó 

bármelyik barátjának elküldheti a meghívó kódot. Minden egyes alkalommal, amikor ezt a kódot 

az első 10 barát felhasználja az Alkalmazás telepítéséhez, a Felhasználó 50 hűségpontot kap. 

A Felhasználó összesen 30 hűségpontot kap, ha az első 5 barátja, akinek ajánlotta az 

Alkalmazást, beolvassa az első nyugtát. 

Kedvenc bevásárlóközpont módosítása – a Saját fiókban ezt az opciót kiválasztva a 

Felhasználó megváltoztathatja a telepítés során beállított Kedvenc bevásárlóközpontot. Az új 

Kedvenc bevásárlóközpont el lesz mentve a Felhasználó fiókjában, és ez lesz az a 

bevásárlóközpont, amely a Felhasználó hűségszintjét (Bronz, Ezüst, Arany) biztosítja; a pontok 

gyűjtésének és elköltésének mechanizmusa a bevásárlóközponttól függően változik. Továbbá 

a Kedvenc bevásárlóközpont lesz az az alapértelmezett bevásárlóközpont, amelyből az 

Alkalmazás tartalmat tölt fel, kivéve, ha: 

• A Felhasználó egy másik bevásárlóközpontban tartózkodik, és a 

helymeghatározási szolgáltatás aktiválva van; ebben az esetben az Alkalmazás 

ebből a bevásárlóközpontból tölt fel tartalmat; 

• A Felhasználó az Aktuális bevásárlóközpont módosítása opció kiválasztásával 

megváltoztatja az aktuális bevásárlóközpontot; 

Aktuális bevásárlóközpont módosítása – Az Alkalmazás első oldalán található opció 

kiválasztásával a Felhasználó megismerheti a NEPI Rockcastle más bevásárlóközpontjai által 

kínált ajánlatokat és előnyöket (ajánlatok, események, kedvezmények stb.). A 

Bevásárlóközpont nem kerül elmentésre a Felhasználó fiókjába, és nem befolyásolja a 

hűségszintet. 

Kedvenc üzletek 

Olyan funkció, amellyel a Felhasználók elmenthetik kedvenc üzleteiket, amelyek a Felhasználó 

fiókjában kerülnek, és a Saját fiókban érhetők el. 

My SPOT hűségprogram 

A pontok elköltése 

A Felhasználó a következő pontokat válthatja be: 

• ajándékvásárlási és ajándékutalványok 

• hozzáférés exkluzív eseményekhez 

• privát vásárlások 

• privát stílustanácsadás 

Pontok gyűjtése 

A Felhasználó a következőkkel szerezhet pontokat: 

• Fiók létrehozása az alkalmazásban (Regisztráció) 



• A profil kitöltése 

• Bejelentkezés  

• Az Alkalmazás ajánlása egy barátnak  

• Bizonylatok beolvasása 

Pontok elköltése és ajándékok átvétele 

A hűségpontokkal vásárolt termék/szolgáltatás átvételéhez a Felhasználó belép a „Váltsd be 

pontjaidat ajándékokra” menüpontba, kiválasztja az átvenni kívánt terméket/szolgáltatást, 

majd visszaigazoló e-mailt kap az átvétel helyéről, az átvételi határidőről vagy az esemény 

dátumáról és időpontjáról. Az ajándék csak a Felhasználóval e-mailben közölt határidőn belül 

vehetők igénybe/válthatók be; ezen időpont után lejárnak, és a pontok nem kaphatók vissza. 

Kedvezmények 

Minden bevásárlóközpontnak saját hűségprogramszabálya van, melyeket a Felhasználó My 

SPOT -> Pontbeváltási előzmények -> Részletek a játékszabályzatban részben. A 

Bevásárlóközpontok többek között a következő előnyöket kínálják ügyfeleiknek: 

• Ajándék egy magasabb hűségszint eléréséért; 

• Kedvezmények bizonyos üzletekben történő vásárláskor: a Felhasználó a 

hűségprogram Névjegy részében láthatja, hogy az aktuális bevásárlóközpontban 

milyen kedvezmények vehetők igénybe aktuális szintjén. Ahhoz, hogy a Felhasználó 

igénybe vehesse a kedvezményt, be kell mutatnia a kereskedőnek az adott üzlethez 

tartozó, az Alkalmazásban megjelenített vonalkódot. 

• Hozzáférés exkluzív eseményekhez, privát vásárlásokhoz vagy privát stylist 

találkozókhoz; 

Pontbeváltási előzmények – a My SPOT hűségmodul olyan része, ahol a Felhasználó 

megtekintheti a hűségpontokkal vásárolt ajándékok, utalványok vagy egyéb események 

vásárlási előzményeit. 

 

3. Az Alkalmazás használati feltételei 

 

3.1. Az Alkalmazás letöltése, telepítése, regisztrálása és használata a Felhasználó 

kifejezett és egyértelmű beleegyezését jelenti a jelen Általános Szerződési Feltételek 

és az Adatvédelmi Tájékoztató teljes körű elfogadása tekintetében. 

 

3.2. Az Alkalmazás használatához a következő követelményeknek kell együttesen 

teljesülniük: 

a) A Felhasználó életkora legalább 18 év; 

b) A Felhasználó a törvény értelmében jogosult és képes a jelen megállapodás 

megkötésére és az abból eredő kötelezettségek teljesítésére; 

c) A Felhasználó telepíti az alkalmazást a mobileszközén; 



d) A Felhasználó figyelmesen elolvassa a jelen Általános Szerződési Feltételeket és 

a személyes adatok kezelésére vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztatót; 

e) A Felhasználó fiókot hoz létre az Alkalmazásban található űrlapon feltüntetett 

teljes és valós adatok kitöltésével és megadásával, azaz teljes név, e-mail cím, 

telefonszám, lakcím, születési dátum; 

f) A Felhasználó először lép be fiókjába az e-mail címével és jelszavával, amelyet 

nem ad át más személynek, vagy a Facebook-alkalmazáson, Apple-fiókon keresztül 

lép be az Alkalmazásba.  

A regisztrációhoz jelszó beállítása szükséges. Annak érdekében, hogy az 

Alkalmazást ne használhassák más személyek a Felhasználó beleegyezése nélkül, 

a bejelentkezési jelszó nem adható át harmadik félnek. 

3.3. Ha a felhasználónevet és a jelszót ellopták vagy titkossága sérült, a Felhasználónak 

haladéktalanul értesítenie kell a Társaságokat az alábbi e-mail címen: 

data.protection@nepirockcastle.com 

3.4. A Facebookon keresztül történő bejelentkezés esetén az Alkalmazás a Facebook 

platformra jellemző adatvédelmi beállításoknak megfelelően hozzáfér a nyilvános 

Facebook-profilhoz, valamint az e-mail címhez. A Társaságokat nem vállalnak 

felelősséget a Facebook-alkalmazás működéséért vagy a Facebook-alkalmazással 

való kapcsolatból eredő esetleges technikai hibákért. 

3.5. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek nem 

keletkeztetnek jogokat harmadik felek számára. 

3.6. A Társaságok fenntartják a jogot, hogy felülvizsgálják és érvénytelenítsék a 

Felhasználó tevékenységeit és a neki juttatott pontokat, ha a Felhasználó csalárdnak 

ítélt tevékenységet végez az Alkalmazásban, és a Felhasználót felvegyék a 

részvételre nem jogosult személyek listájára. 

3.7. A Felhasználó bármikor abbahagyhatja az általa létrehozott Fiók használatát annak 

törlésével. 

3.8. A Társaságok fenntartják a jogot, hogy a Felhasználó által létrehozott 

Fiókot/Fiókokat bármikor, előzetes értesítés nélkül azonnal felfüggesszék vagy 

töröljék: 

a) ha úgy találják, hogy az nem felel meg a jelen Általános Szerződési Feltételek, az 

Adatvédelmi Tájékoztató vagy az Alkalmazásban közzétett egyéb irányelvek 

rendelkezéseinek; 

b) ha a Fiókot/Fiókokat 12 hónapnál hosszabb ideig nem használják. 

3.9. Ha a Társaságok úgy döntenek, hogy megszüntetik az Alkalmazást, a Felhasználót 

a megszüntetés előtt 30 nappal értesítik erről, és a Felhasználó nem jogosult 

semmilyen kártérítésre a Társaságoktól. Ha a Felhasználó nem használja fel a 

megszerzett pontokat ezen időpontig, a pontok elvesznek. 

3.10. A megszerzett pontok lejárnak, és érvénytelenné válnak, ha a megszerzésüktől 

számított 12 hónapon belül nem költik el azokat. 

mailto:data.protection@nepirockcastle.com


 

 

 

4. Ár.  

Az Alkalmazás letöltése és használata ingyenes. Az Alkalmazás használatakor azonban 

előfordulhat, hogy a Felhasználóknak harmadik felek (pl. az internet-, adat- vagy 

mobilszolgáltatók) által felszámított díjakat, tarifákat vagy költségeket kell fizetniük (például 

csatlakozási és internetböngészési díjakat). Az ilyen költségek megfizetése a Felhasználók 

felelőssége. 

Ha az Alkalmazáson keresztül kínált egyes szolgáltatások díjkötelesek, az ezekre vonatkozó 

árak/tarifák és díjak megjelennek az Alkalmazásban, valamint az is, hogy tartalmaznak-e áfát 

vagy sem. 

5. Személyes adatok kezelése 

5.1. A személyes adatok védelmére vonatkozó általános jogi keret az Európai Unióban 

alkalmazandó 679/2016. számú általános adatvédelmi rendelet („GDPR”). 

5.2. Az Alkalmazás használatával összefüggésben kezelt személyes adatok kategóriáira 

és a kapcsolódó műveletekre vonatkozó részletek a Személyes adatok kezeléséről 

szóló adatvédelmi tájékoztatóban találhatók. 

 

6. Szellemi tulajdonjogok 

 

6.1. Az Alkalmazás, annak alkotóelemei, grafikái, valamint az Alkalmazás tartalma az NE 

Property B.V. és/vagy adott esetben a Bevásárlóközpontok, a Társaságok vagy a 

Társaságok Partnerei tulajdonát képezik, és a Felhasználó tudomásul veszi, hogy 

ezekhez semmilyen joga nem fűződik, kivéve az Alkalmazás telepítésének és 

használatának korlátozott jogát a jelen Általános Szerződési Feltételeknek 

megfelelően. 

6.2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Társaságok által az Alkalmazáson keresztül 

elérhetővé tett információk a Társaságok, a Bevásárlóközpontok és/vagy a 

Társaságok Partnereinek tulajdonát képezik, és a törvény értelmében szerzői vagy 

egyéb szellemi tulajdonjogok által védettek lehetnek. A Felhasználó tudomásul veszi 

továbbá, hogy a Társaságok nem vállalnak felelősséget a Bevásárlóközpontok 

és/vagy Partnereik szellemi tulajdonjogainak valódiságáért, illetve az Alkalmazáson 

keresztül a Felhasználók rendelkezésére bocsátott bármely más információért, 

amely a Bevásárlóközpontokkal és/vagy Partnereikkel kötött megállapodások 

eredményeként válik elérhetővé a Felhasználók számára. 

6.3. A Felhasználók kötelesek tiszteletben tartani a Társaságok, a Társaságokkal azonos 

cégcsoportba tartozó szervezetek, a Bevásárlóközpontok, valamint az Alkalmazáson 

belül népszerűsített Partnerek szellemi tulajdonjogait, a hatályos jogszabályok által 

előírtak szerint. A Felhasználóknak tilos a Társaságok vagy harmadik felek 

tulajdonát képező bármilyen képet, védjegyet vagy jelet használniuk, kivéve, ha 

ehhez a jogtulajdonosok előzetes írásbeli hozzájárulását megszerezték. 



6.4. A felhasználók az Alkalmazást kizárólag személyes használatra és kizárólag nem 

kereskedelmi célokra tölthetik le és használhatják, amelyre a Társaságok nem 

kizárólagos és korlátozott engedélyt adnak. Így a felhasználóknak tilos: 

- az Alkalmazás jogellenes célokra történő felhasználása; 

- az Alkalmazás értékesítése, exportálása, licencbe adása, módosítása, másolása, 

visszafejtése, terjesztése vagy továbbítása a Társaságok előzetes írásbeli 

hozzájárulása nélkül, valamint a Társaságok által e tekintetben előírt feltételek 

betartása nélkül; 

- az Alkalmazás, az Alkalmazás alapjául szolgáló szoftver vagy annak bármely más 

összetevője alapján származékos termék készítése, azok módosítása, allicencbe 

adása, bérbeadása, kölcsönadása, terjesztése vagy más módon történő 

felhasználása; 

- az Alkalmazás közzététele vagy más módon történő hozzáférhetővé tétele mások 

számára. 

6.5. Az Alkalmazás és annak teljes tartalma a szerzői jogra, valamint a szellemi és ipari 

tulajdonjogokra vonatkozó jogi rendelkezések védelme alatt áll. Az Alkalmazás 

bármely elemének bármilyen módon történő felhasználása a Társaságok előzetes 

írásbeli hozzájárulása nélkül a magyar törvények szerint büntetendő cselekmény. 

6.6. A Társaságok/és a Társaságok Partnerei nem kizárólagos licenccel rendelkeznek az 

Alkalmazás tekintetében, amely magában foglal minden szoftvert, tartományt és az 

azon keresztül elérhetővé tett Tartalmat. Minden olyan ipari tulajdonjog vagy szerzői 

jog, amely nem a Társaságok tulajdonában van, és amely az Alkalmazásban 

megjelenik, azon Partnerek tulajdonát képezi, akiktől a Társaságok hozzájárulást 

kaptak a felhasználáshoz. 

6.7. A Felhasználók az Alkalmazás Tartalmát kizárólag személyes használatra és 

kizárólag nem kereskedelmi célokra használhatják, amelyre az alábbiakban vagy a 

jelen Általános Szerződési Feltételek egyéb pontjaiban említett korlátozások 

vonatkoznak. Az Alkalmazás bármilyen, a személyes használaton kívüli célú 

felhasználása csak a Társaságok előzetes írásbeli hozzájárulásával és a 

Társaságok által előírt feltételek mellett történhet. 

Ebben a tekintetben a Felhasználók: 

- nem tehetik újra közzé az Alkalmazásra feltöltött anyagokat (beleértve a különböző 

online és/vagy offline oldalakon vagy platformokon történő újraközlést); 

- nem értékesíthetik, adhatják bérbe vagy allicencbe az Alkalmazásra feltöltött 

anyagokat; 

- nem mutathatják be nyilvánosan az Alkalmazásra feltöltött anyagokat; 

- nem reprodukálhatják, másolhatják vagy használhatják fel az Alkalmazásra feltöltött 

anyagokat kereskedelmi célból; 

- nem hozhatnak létre adatbázisokat az Alkalmazás Tartalmának használatával; 

- nem terjeszthetik az Alkalmazásra feltöltött anyagokat, kivéve a kimondottan vagy 

kifejezetten újraelosztás céljából rendelkezésre bocsátott tartalmakat. 

6.8. A jelen Általános Szerződési Feltételek alapján a Felhasználók nem kapnak 

semmilyen jogot, jogcímet vagy érdekeltséget az Alkalmazás, a mások tulajdonában 



lévő és az Alkalmazásban közzétett Tartalom, a Társaságok, a Bevásárlóközpontok 

és/vagy a Társaságok Partnerei és/vagy harmadik felek tulajdonában lévő 

védjegyek, jelzések vagy egyéb szellemi tulajdonjogok tekintetében. 

6.9. Mivel a Társaságok javítani szeretnék a Felhasználók élményét az Alkalmazás 

használata során, szívesen fogadnak bármilyen véleményt és javaslatot; a 

Társaságok azonban a Felhasználókkal szembeni kötelezettség nélkül 

felhasználhatják ezeket a megjegyzéseket és javaslatokat. A véleményeket és 

javaslatokat a következő e-mail címre lehet küldeni: supporthu@myspot.space  

6.10. Amennyiben a Felhasználó megsérti a jelen 6. szakasz rendelkezéseit, a 

Társaságok fenntartják a jogot, hogy töröljék a Felhasználó által az Alkalmazáson 

belül létrehozott Fiókot, és a törvény által előírt egyéb jogorvoslatot kérjenek. 

 

7. Hozzáférés az Alkalmazáson keresztül elérhető bevásárlóközpontok és/vagy 

partnerek szolgáltatásaihoz 

 

7.1. Az Alkalmazáson keresztül a Felhasználó megtekintheti a Társaságok, a 

Bevásárlóközpontok és/vagy a Társaságok Partnerei által kínált termékeket és/vagy 

szolgáltatásokat, hozzáférhet a hűségprogramokhoz és előnyökhöz, ahogyan ezek a 

termékek, szolgáltatások, hűségprogramok és előnyök a jelen Általános Szerződési 

Feltételekben általánosan megjelennek, és amelyek részleteit az Alkalmazás 

Tartalma sorolja fel. 

7.2. Ahhoz, hogy az Alkalmazás optimálisan működjön, és anak minden lehetőségét és 

előnyét ki tudja használni, javasoljuk, hogy pontosan és hiánytalanul adja meg az 

adatokat. A Társaságok nem vállalnak semmilyen kötelezettséget vagy felelősséget 

abban az esetben, ha a Felhasználó által megadott adatok nem pontosak vagy 

hiányosak. 

7.3. Az Alkalmazás „Látogatóként” is elérhető; ebben az esetben a Felhasználó 

tudomásul veszi, hogy nem férhet hozzá a „Saját fiók” részhez, és nem tud 

bizonylatokat beolvasni, pontokat gyűjteni, ajándékokat foglalni, termékeket, 

ajánlatokat, eseményeket stb. elmenteni. 

7.4. Bejelentkezett Felhasználóként a Felhasználó a következő, az „Alkalmazás tartalma” 

menüpontban meghatározott részekhez férhet hozzá: 

A. My SPOT hűségprogram  

A My SPOT részben a Felhasználó a következőket tekintheti meg:  
• A My SPOT Váltsd be pontjaidat ajándékokra: Ebben a részben az Alkalmazás 

első oldalán kiválasztott Bevásárlóközpont hűségprogramjaiban szereplő 
ajándékok, utalványok és események listája látható. Az egyik 
Bevásárlóközpontban szerzett pontok felhasználhatók egy másik 
Bevásárlóközpontban. 

• Gyűjts pontokat: ez a rész a pontgyűjtés összes lehetőségét bemutatja 
• Ajándékaim: ez a rész mutatja a lefoglalt, megkapott vagy átvenni kívánt 

ajándékokat, valamint az egyes ajándékok részleteit, beleértve azt is, hogy mikor 
és hol lehet őket átvenni.  

• My SPOT elérhető ajánlatok 



• A My SPOT hűségprogram szabályai  
• My SPOT felhasználói szint 
 Tájékoztatás az elért hűségszintről és a következő szintről  
 Tájékoztatás a bevásárlóközpontok bármelyikében igénybe vehető ajánaltoktól 
 Általános információk a hűségprogramról 
 Az egyes Bevásárlóközpontok által alkalmazott szabályok 

A pontok elköltése 

A Felhasználó a következőre válthatja be a pontokat: 

• ajándékvásárlási és ajándékutalványok 

• hozzáférés exkluzív eseményekhez 

• privát vásárlások 

• privát stílustanácsadás 

Pontok gyűjtése 

A Felhasználó a következőkkel szerezhet pontokat: 

• Fiók létrehozása az alkalmazásban (regisztráció): 

• A profil kitöltése 

• Bejelentkezés – a Felhasználó naponta egyszer jelentkezhet be bármelyik 

Bevásárlóközpontba. A látogatás regisztrációjáért pontokat kaphat a szabályokban 

meghatározott kereteken belül. 

• Az Alkalmazást ajánlása egy barátnak – a Felhasználó meghívó kódot küldhet 

barátainak, és minden alkalommal, amikor valaki ezt a kódot használja az 

Alkalmazásba való belépéskor, a Felhasználó hűségpontokat kap a szabályokban 

meghatározott kereteken belül. Amikor az Ön meghívó kódját használó barátai először 

beolvasnak egy bizonylatot, Ön is kap hűségpontokat. 

• Bizonylatok beolvasása 

Nyugta beolvasása  

Ebben a részben vehet részt a Felhasználó az összes Bevásárlóközpont és/vagy a Társaságok 
Partnerei által kínált hűségprogramokban, vagy csak egy vagy néhány hűségprogramban, a 
Felhasználó választásától függően.  

Ebben a részben a következők érhetők el:  

• A nyugták beolvasásának bemutatója és tippek arról, hogyan kell helyesen elhelyezni a 
nyugtát a képernyőn, valamint a nyugták bevitelének fő szabályai  

• Nyugta beolvasása. A hűségprogram teljes szabályzata az Alkalmazás -> My SPOT -> 
Pontbeváltási előzmények -> Részletek a játékszabályzatban részben tekinthető meg.  

A Felhasználók nem adhatják kölcsön az összegyűjtött pontokat más Felhasználóknak, és nem 
vihetik át azokat egyik Fiókról egy másik Fiókra.  

A nem a Felhasználó birtokában lévő nyugta beolvasását (a nyugta fotóit) és/vagy nem a 
Bevásárlóközpont valamelyik üzletéből származó beolvasott nyugtákat nem fogadjuk el.  



Mivel az automatikus nyugtaazonosító rendszer csak az adót tartalmazó bizonylatok ismeri fel, 
valamint a csalás megelőzése érdekében az érvényestől eltérő nyugták beolvasását nem 
fogadjuk el. A Felhasználó által az Alkalmazásban beolvasott adószámlák vagy adót nem 
tartalmazó nyugták nem tekinthetők érvényesnek a Bevásárlóközpontok és/vagy a Társaság 
üzleti partnerei által kínált hűségprogramokban való részvételhez.  

A beolvasott níugtákért járó pontok a helyszínen ajánlhatók fel, vagy a beolvasással 
kapcsolatos kétség esetén a Bevásárlóközpontok és/vagy a Társaság Partnerei fenntartják a 
jogot arra, hogy a nyugtákat legfeljebb 48 munkaórán belül elemezzék, ami után a Felhasználó 
megkaphatja a szükséges pontok számát. 

A pontok gyűjtését az Alkalmazás úgy jelzi, hogy a mobiltelefon képernyőjén a megfelelő 
részben megjelenik a gyűjtött pontok frissített száma.  

A Bevásárlóközpont és/vagy a Társaság Üzleti partnerei bármikor és bármely fent 
meghatározott tevékenység esetében megváltoztathatják az Alkalmazás Felhasználóinak adott 
pontok számát, amely változásról a Felhasználók az Alkalmazás tartalmában értesülnek.  

A Bevásárlóközpontok és/vagy a Társaság Partnerei bármikor módosíthatják az Alkalmazás 
„Ajándékok” részében található ajándékajánlatot mind a felajánlott ajándékok választékát, mind 
az egyes ajándékok kapcsolódó pontok számát illetően, amely módosításról a Felhasználók az 
Alkalmazás tartalmában értesülnek.  

A Bevásárlóközpontok és/vagy a Társaság Partnerei fenntartják a jogot, hogy a Felhasználók 
által csalárd módon megszerzett pontokat levonják.  

Ha a Felhasználó törli a Fiókot, vagy a Fiókot a Társaságok megszüntetik, a felhalmozott, de fel 
nem használt pontok nem kölcsönözhetők más Felhasználóknak, illetve nem vihetők át más 
Fiókokra, és ezek a pontok elvesznek.  

Ha a Társaságok úgy döntenek, hogy megszüntetik az Alkalmazást, a felhasználókat 30 nappal 
azelőtt értesítik, hogy ez megtörténne. Ha a Felhasználó a pontokat nem költötte el a 
határidőig, a pontok elvesznek.  

Az ajándékok átvétele  

Ahhoz, hogy hűségpontokért cserébe ajándékokat kapjon, a Felhasználónak ki kell választania 
a kívánt ajándékot az Alkalmazásban a „MY SPOT” részben. 

Ha a Felhasználónak elegendő pontja van az ajándékhoz (termékhez vagy szolgáltatáshoz), 
akkor az ajándékot a „ Váltsd be pontjaidat ajándékokra” részben választja ki, és azt az 

Alkalmazás lefoglalja a Felhasználó számára. A Felhasználó visszaigazoló e-mailt kap az 
átvétel helyéről, az átvételi határidőről vagy az esemény dátumáról és időpontjáról. Az 
ajándékok csak a Felhasználóval e-mailben közölt határidőn belül vehetők igénybe/válthatók 
be; ezen időpont után lejárnak, és a pontok nem kaphatók vissza.  

Az üzlet munkatársa, aki a Felhasználó által kiválasztott ajándékot/utalványt átadja, vagy 
hozzáférést biztosít egy-egy eseményhez, megkéri a Felhasználót, hogy olvasson be egy QR-
kódot az Alkalmazásból, és ennek érvényesítését követően átadja az ajándékot a 
Felhasználónak, vagy hozzáférést biztosít az eseményhez. A Társaságok és/vagy 
Bevásárlóközpontok nem vállalnak felelősséget azért, hogy a Partnerek milyen módon ajánlják 
fel vagy adják át az ajándékokat.  



A beváltás után az összes ajándék megtekinthető a „ Pontbeváltási előzmények” menüpontban. 
A hűségprogramokban való részvétel az ajándékok megszerzése érdekében nem jár további 
díjakkal/költségekkel a Felhasználók számára.  

Hogyan részesülhet a partnerüzletek kedvezményeiből 

A kedvezménytípusú előnyök igényléséhez a Felhasználónak be kell lépnie a My SPOT -> 
Tekints meg a személyre szóló ajánlatokat menüpontba.  

Azokhoz a kedvezményekhez, amelyekhez a Felhasználónak 0 pontra van szüksége, 
közvetlenül ahhoz a Partnerhez (azaz a Bevásárlóközpontban lévő üzlethez) kell fordulnia, 
amelyre az ajánlat vonatkozik, és a fizetés előtt be kell mutatnia a vonalkódot, amelyet be kell 
olvasni. A kedvezményt ezután közvetlenül a pénztárnál kapja meg. A Társaságok és/vagy 
Bevásárlóközpontok nem vállalnak felelősséget a kedvezmény felajánlásának módjáért vagy a 
kedvezmény nyújtásáért.  

A hűségprogramokban való részvétel az előnyök megszerzése érdekében nem jár további 
díjakkal/költségekkel a Felhasználók számára.  

 
8. A FELHASZNÁLÓ KÖTELEZETTSÉGEI 

8.1. A Fiók létrehozásához és az Alkalmazás használatához a Felhasználónak az 

Alkalmazás által megkövetelt hiánytalan, pontos és valós adatokat kell megadnia. 

8.2. Azzal, hogy úgy döntött, használni fogja az Alkalmazást, Ön kifejezetten és 

egyértelműen hozzájárul a jelen Általános Szerződési Feltételek 1. szakaszában 

meghatározott személyes adatok megadásához. A kért adatok megadása kötelező, 

a jelen Általános Szerződési Feltételekkel összhangban. Az adatok megadásának 

megtagadása azt eredményezi, hogy az Alkalmazáson belül nem végezhető el a 

hitelesítés, és ennek következményeként nem használhatja az Alkalmazást, és nem 

veheti igénybe /kaphatja meg az Alkalmazás által nyújtott előnyöket. 

8.3. A Fiókhoz való hozzáféréssel és a személyes jelszó használatával a Felhasználó 

felelősséget vállal a használatából eredő minden tevékenységért. A Társaságok nem 

felelősek a Felhasználó gondatlansága által a Fiókja és jelszava biztonságával és 

titkosságával összefüggésben okozott hibákért. 

8.4. Az Alkalmazás letöltésével és használatával a Felhasználó vállalja, hogy nem tölt fel, 

nem küld e-mailben és nem továbbít olyan anyagot, amely vírusokat vagy más olyan 

számítógépes kódot, fájlokat vagy programokat tartalmaz, amelyek célja az 

Alkalmazáshoz kapcsolódó bármely szoftver, hardver vagy távközlési berendezés 

működésének megszakítása, megakadályozása vagy korlátozása. A Felhasználó 

vállalja továbbá, hogy nem zavarja meg az Alkalmazáshoz kapcsolódó szerverek 

vagy hálózatok működését, és nem sérti meg az Alkalmazáshoz kapcsolódó 

hálózatok eljárásait, irányelveit vagy szabályait. 

 

9. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA 

9.1. A Társaságok mindent megtesznek az Alkalmazás folyamatos működése 

érdekében, azonban az Alkalmazásban időről időre előfordulhatnak fennakadások. A 

Társaságok nem garantálják, hogy az Alkalmazás folyamatosan elérhető lesz vagy 

rendelkezésre áll. 



Ha karbantartási munkálatokra van szükség, és az Alkalmazás karbantartási okokból 

nem érhető el, a Társaságok tájékoztatják a Felhasználókat az Alkalmazáshoz való 

hozzáféréskor, de ez nem jogosítja fel a Felhasználókat kártérítésre. 

A Társaságok nem vállalnak felelősséget az internet/hálózat meghibásodásaiért, és 

különösen azokért a hibákért, amelyek miatt az Alkalmazás nem érhető el a 

Társaságok által nem befolyásolható technikai vagy egyéb nehézségek, pl. vis 

maior, váratlan esemény, harmadik fél hibája stb. miatt. 

9.2. A Társaságok „JELEN ÁLLAPOTÁBAN”, „MINDEN HIBÁJÁVAL”, „MINDEN 

HIÁNYOSSÁGÁVAL” és „JELENLEG ELÉRHETŐ FORMÁJÁBAN”, minden 

kifejezett, hallgatólagos vagy törvényes garancia vagy feltétel nélkül biztosítják az 

Alkalmazást. NEM VÁLLALUNK SEMMILYEN GARANCIÁT, BELEÉRTVE A 

MARKETINGGARANCIÁT, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE VONATKOZÓ 

GARANCIÁT, A KÜLÖNLEGES CÉLRA VAGY IGÉNYRE VALÓ ALKALMASSÁGOT 

IS. NEM GARANTÁLJUK, HOGY AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATÁBÓL 

SZÁRMAZÓ EREDMÉNY HATÉKONY, MEGBÍZHATÓ VAGY PONTOS LESZ, 

VAGY HOGY MEGFELEL A FELHASZNÁLÓ IGÉNYEINEK. 

9.3. A Társaságok nem vállalnak felelősséget a Felhasználók által megadott pontatlan 

és/vagy valótlan személyes adatokért, különösen a kiskorúak által megadott olyan 

adatokért, amelyekkel a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint a Fiók 

létrehozásához és az Alkalmazás használatához szükséges minimális életkor 

látszatát keltik. 

9.4. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Társaságok nem felelősek, nincs befolyásuk 

és nem kötelesek eljárni a következők tekintetében: 

a) a Felhasználó által az Alkalmazáson keresztül elért Tartalom;  

b) a Tartalom hatása a Felhasználóra, melyet az Alkalmazáson keresztül ér el;  

c) az Alkalmazás Tartalmának a felhasználó általi értelmezése vagy felhasználása; 

d) a Felhasználó által az Alkalmazás Tartalmához való hozzáférés eredményeként 

végrehajtott műveletek;  

e) a különböző oldalakra mutató linkeken található anyagok/információk tartalma 

vagy pontossága, szerzői jogi megfelelősége, jogszerűsége vagy 

tisztességessége, az adatvédelmi irányelvek, valamint az említett oldalak 

általános szerződési feltételei. Javasoljuk, hogy előzetesen olvassa el a Jogi 

feltételeket és a személyes adatok gyűjtésével kapcsolatos egyéb információkat. 

Az itt meghatározott szabályok csak az ezen Alkalmazás által gyűjtött 

információkra vonatkoznak; 

f) az Alkalmazásban közzétett és külső forrásból származó hibák, pontatlanságok 

vagy elavult információk által okozott károk; 

g) az Alkalmazás működésének meghibásodása/megszakadása miatt keletkezett 

károk; és 

h) az Alkalmazáson belül közzétett bizonyos linkek elérhetetlensége. 

 

A Társaságok nem garantálják az Alkalmazás vagy a Tartalom elérhetőségét 

bármelyadott időszakra, sem az olyan előnyöket, hűségprogramokat és egyéb 



termékeket és/vagy szolgáltatásokat, amelyeket a Társaságok cégcsoportjához 

tartozó más szervezetek, a Bevásárlóközpontok és/vagy Partnereik bocsátanak a 

Felhasználók rendelkezésére az Alkalmazáson keresztül, és amelyeket a 

Társaságok bármikor módosíthatnak és/vagy megszüntethetnek, a Felhasználóknak 

az Alkalmazás Tartalmán keresztül vagy más módon küldött értesítéssel. A 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Alkalmazásban reklámozott termékek és 

szolgáltatások nem a Társaságok, hanem a Bevásárlóközpontok és/vagy azok 

Partnerei tulajdonát képezik, és hogy ezen termékek árai tájékoztató jellegűek, és 

előre be nem jelentett módon változhatnak, amiért a Társaságok nem vállalnak 

felelősséget. Az Alkalmazásban bemutatott akciók, ajánlatok, ajándékok, 

kedvezmények szintén a Bevásárlóközpontok és/vagy a Társaságok Partnerei 

tulajdonát képezik, és a kifejezetten megjelölt időszakban érvényesek, illetve, ha 

nincs időtartam megjelölve, akkor a rendelkezésre álló készlet erejéig érvényesek; a 

Társaságok nem vállalnak felelősséget velük kapcsolatban. Továbbá, ha az 

Alkalmazásban reklámozott termékeket és/vagy promóciókat, ajánlatokat, 

ajándékokat, előnyöket a Társaságok Partnerei kínálják, sem a Társaságok, sem a 

Bevásárlóközpontok nem vállalnak felelősséget velük kapcsolatban. 

9.5. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Társaságok nem vállalnak felelősséget 

semmilyen veszteségért, költségért, keresetért, követelésért, kiadásért vagy egyéb 

kötelezettségért, ha azokat közvetlenül a jelen Általános Szerződési Feltételek 

megsértése okozta. 

9.6. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Bevásárlóközpontok és/vagy a 

Társaságok Partnerei által kínált termékek/akciók árai vagy egyéb adatai tévesen 

kerültek feltüntetésre, többek között azért, mert azokat tévesen vitték be az 

adatbázisba, a Társaságok fenntartják a jogot, hogy a Bevásárlóközpontok és/vagy 

Partnereik által közölt akciót felelősség nélkül módosítsák, és a lehető leghamarabb 

értesítsék a Felhasználót a hibáról. 

9.7. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Alkalmazásban bemutatott képek példaként 

szolgálnak, és a Bevásárlóközpontok és/vagy a Társaságok Partnerei által szállított 

termékek a Társaságok felelőssége nélkül bármilyen módon eltérhetnek, mind a kép, 

mind a jellemzők és a design változása miatt. 

A Társaságok nem garantálják az Alkalmazás optimális használatát, kivéve, ha azt 

iOS és Android operációs rendszereken használják. Előfordulhat azonban, hogy az 

Alkalmazás nem kompatibilis az ezen operációs rendszereket futtató minden 

mobileszközzel. A Társaságok nem vállalnak felelősséget azért, ha az Alkalmazás 

nem telepíthető a Felhasználó mobileszközére, vagy nem érhető el, illetve nem 

használható annak valamennyi funkciója. 

A Társaságok nem vállalnak felelősséget (i) az Alkalmazásban előforduló bármilyen 

hibáért vagy mulasztásért; (ii) az Alkalmazásban előforduló bármilyen hiányosságért, 

késedelemért vagy megszakításért; (iii) az Alkalmazás használatából eredő 

bármilyen veszteségért vagy hibáért, beleértve, de nem kizárólagosan, a 

Felhasználó mobileszközének meghibásodását; (iv) az Alkalmazás használatának 

bármilyen módjáért. 



9.8. A Társaságok nem vállalnak felelősséget az Alkalmazás használatából vagy 

használatának ellehetetlenüléséből eredő közvetett vagy járulékos károkért, sem a 

használat elmaradásáért, sem bármilyen jellegű különleges vagy következményes 

veszteségért, amely az Alkalmazásból vagy a jelen Általános Szerződési 

Feltételekből ered, vagy azzal összefüggésben keletkezik, függetlenül attól, hogy a 

veszteség esetleges bekövetkezésére történt-e utalás vagy sem.  

9.9. A Társaságok nem felelnek a vis maior és váratlan esemény miatti nemteljesítésért. 

Vis maiornak minősül a Társaság számára előre nem látható és nem befolyásolható 

esemény. Ilyen esemény lehet például: háború, erőszakos emberi cselekedet, 

kisajátítás, áramkimaradás, munkaügyi vita, tűz, vihar vagy más rendkívüli esemény. 

A váratlan esemény olyan esemény, amelyet a Társaság láthat előre, és nem is 

képes megakadályozni. 

 

10. JOGRÓL VALÓ LEMONDÁS ÉS ENGEDMÉNYEZÉS 

10.1. Az a helyzet, amikor a Társaságok nem lépnek fel azonnal valamely joguk 

érvényesítése érdekében, nem értelmezhető úgy, hogy lemondanak az adott jogról 

vagy annak érvényesítéséről. 

10.2. Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelennek 

vagy hatástalannak bizonyul, a többi rendelkezést ez nem érinti, azok teljes 

mértékben hatályban maradnak, és a törvény által megengedett legteljesebb 

mértékben értelmezhetők. 

A fenti esetben az érvénytelen vagy hatástalan rendelkezés helyébe egy másik, 

olyan jogilag elfogadható rendelkezés lép, amely a Társaságok szándékához a 

lehető legközelebb álló joghatásokat eredményez. A fentiek a mulasztásokra is 

vonatkoznak. 

10.3. A Felhasználók nem ruházhatják át a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti 

jogaik és kötelezettségeik bármelyikét vagy egészét. 

10.4. A Társaságok bármelyik leányvállalatukra vagy kapcsolt vállalkozásukra 

átruházhatják jogaikat, vagy a cégcsoportjukhoz tartozó más szervezetekre, illetve 

az Alkalmazáshoz kapcsolódó bármely jogutódra. 

 

11. A JELEN FELTÉTELEK MEGSZEGÉSE 

11.1. A Társaságok jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti egyéb jogainak sérelme 

nélkül, amennyiben a Felhasználók bármilyen módon megsértik a jelen Általános 

Szerződési Feltételeket, vagy ha a Társaságok észszerűen feltételezhetik, hogy a 

Felhasználók megsértették a jelen Általános Szerződési Feltételeket, a Társaságok 

az alábbiakban meghatározott intézkedések bármelyikét megtehetik: 

a) a Felhasználóknak egy vagy több hivatalos figyelmeztetést küldenek; 

b) ideiglenesen felfüggesztik a Felhasználók hozzáférését az Alkalmazáshoz; 

c) letiltják a felhasználói fiókot az Alkalmazásban; 

d) véglegesen megtiltják a Felhasználóknak az Alkalmazáshoz való hozzáférést; 

e) blokkolják az Alkalmazáshoz való hozzáférést a Felhasználó IP-címét használó 

technikai eszközök számára; 



f) kapcsolatba lépnek a Felhasználó egy vagy több internetszolgáltatójával, hogy 

kérjék a Felhasználó Alkalmazáshoz való hozzáférésének blokkolását; 

g) jogi lépéseket kezdeményeznek a Felhasználókkal szemben, akár a jelen Általános 

Szerződési Feltételek megsértése miatt, akár más okból. 

11.2. Ha a Társaságok felfüggesztik, letiltják vagy blokkolják a Felhasználó hozzáférését 

az Alkalmazáshoz vagy az Alkalmazás bármely részéhez, a Felhasználó nem tehet 

semmilyen intézkedést a felfüggesztés, tiltás vagy blokkolás megakadályozása 

érdekében. 

 

12. IRÁNYADÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG 

12.1. A jelen Általános Szerződési Feltételekre, illetve a Felhasználó és a Társaságok 

között a jelen Általános Szerződési Feltételekből, azok értelmezéséből vagy 

alkalmazásából, illetve az Alkalmazással, reklámmal vagy az azokkal kapcsolatos 

bármely tevékenységgel kapcsolatban felmerülő bármely követelés, jogvita vagy 

nézetkülönbség esetében Bulgária joga az irányadó, azt Bulgária törvényei szerint 

kell értelmezni és rendezni. 

12.2. Előzetesen megkíséreljük, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekkel 

kapcsolatos minden vitát békés úton rendezzünk a Felhasználónak a problémákról 

szóló írásbeli értesítésétől számított 15 munkanapon belül. Amennyiben a felek nem 

jutnak megállapodásra a jogvitában, a jogvitát az illetékes bolgár bírósághoz kell 

benyújtani rendezés céljából. 

 

13. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

13.1. A felhasználók írásban, postai úton vagy e-mailben is kapcsolatba léphetnek velünk, 

hogy visszajelzést küldjenek, vagy hibákat/használat során felmerülő problémákat 

jelezzenek az Alkalmazással kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken: 

Postacím: NEPI Rockcastle – Calea Floreasca 169A, AFI Floreasca Business Park, 

A épület, 5. emelet, 1. kerület, Bukarest, Románia 

E-mail: supporthu@myspot.space 

13.2. A Társaságok fenntartják a jogot, hogy bármikor módosítsák az Általános Szerződési 

Feltételeket és/vagy az Adatvédelmi Tájékoztatót, valamint az Alkalmazás 

működését. 

A jelen Általános Szerződési Feltételek és/vagy az Adatvédelmi Tájékoztató 

módosításai az Alkalmazáson való közzététel napján lépnek hatályba. 

Javasoljuk a felhasználóknak, hogy rendszeresen ellenőrizzék a jelen Általános 

Szerződési Feltételeket és az Adatvédelmi Tájékoztatót a változások tekintetében. 

Ha a Felhasználó nem kívánja elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételeket és 

az Adatvédelmi Tájékoztatót, beleértve azok bármely módosítását és/vagy 

kiegészítését, a Felhasználónak fel kell hagynia az Alkalmazás használatával. 

 

 



1. számú melléklet 

A hűségprogramban részt vevő bevásárlóközpontok listája 

 

1. Arena Mall (1087 Budapest, Kerepesi út 9.), tulajdonosa/üzemeltetője a Symmetry Arena Kft. 

 

2. Mammut I-II Bevásárlóközpont (1024 Budapes, Lövőház u. 2-6.), tulajdonosa/üzemeltetője a 

Mammut Zrt. és Mammut Management Kft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. számú melléklet 

Az Alkalmazáson keresztül kínált, a programokból kizárt üzletek/kiskereskedők/partnerek listája 

 
A Mammut I-II Bevásárlóközpontban található, a programból kizárt üzletek listája: 
 
MAMMUT I: 

1. Aranykagyló Egészségbiztosítás 
2. Kartago Tours 
3. Nemzeti Dohánybolt 
4. DIGI 
5. Exclusive Change 
6. Good Change pénzváltó 
7. K&H bank 
8. Lottózó 
9. Raiffeisen Bank 
10. Telekom 
11. Telenor 
12. Vodafone 
 

MAMMUT II: 
1. Cukorbetegközpont 
2. Endokrin központ 
3. Mammut Fogászat 
4. Trombózis központ 
5. Affidea Diagnosztika 
6. Centrum Lab 
7. Mammut Egészségközpont 
8. Unipatika Mammut Gyógyszertár 
9. Magyar Posta 
10. Erste Bank 
11. Exclusive Change 
12. Sberbank 
13. Vodafone 

 
Az Arena Mall-ban található, a programból kizárt üzletek listája: 
 

1. Arena Patika, 
2. Imedia Lottózó, 
3. Exclusive Change 
4. Telekom 
5. Telenor 
6. Vodafone 
7. DIGI 
8. Raiffeisen Bank 
9. OTP, 
10. Erste Bank 

 


