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(A korábban a J und J KFT LPG Törzsvásárlói Kedvezmény Kártya vonatkozásában kibocsátott Általános Szerződési Feltételeket hatályon
kívül helyezi.)
Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a J und J KFT (a továbbiakban: J und J) által a Vevő részére átadott J und J
LPG Törzsvásárlói Kedvezmény Kártya (a továbbiakban: Kártya) használatának részletes szabályait tartalmazza.
Fogalmak:
Vevő: lehet minden természetes személy, valamint a mindenkor hatályos Ptk. szerint meghatározott gazdálkodó szervezet, és egyéb jogi
személy, amely/aki a LPG Törzsvásárlói Kedvezmény Kártya igénylőlap alapján jogosult a Kártya használatát Kártyabirtokosoknak
biztosítani.
Rendelt kártya: a J und J LPG Törzsvásárlói Kedvezmény kártya azon változata, melyet a Vevő a kizárólag J und J KFT telephelyén a
Maxiline aktuálisan akcióra kijelölt töltőállomásán rendel meg jelen ÁSZF mellékletét képező J und J LPG Törzsvásárlói Kedvezmény
Kártyaigénylő adatlap segítségével.
Kártya: chip-el ellátott, pin kóddal védett Törzsvásárlói Kártya, melynek technikai kódja 1111. Kódot az üzembe helyezésnél kötelezően
meg kell változtatni saját négyjegyű kódra, amely kód a Kártyabirtokos saját titkos kódja. /minden beütésnél takarják el a kódot, ne kerüljön
sem a kútkezelő, sem vásárló tudomására a kód, esetleges terminálban hagyás vagy elhagyás esetén a kártya visszaélésre ne legyen
alkalmas. Kártya elvesztés esetén ügyfélszolgálatnak azonnal jelezni az esetleges letiltás miatt.
Kártyabirtokos: az a természetes személy, aki a Kártyaigénylő lap alapján a Vevő rendelkezése nyomán jogosult a Kártya ÁSZF-nek
megfelelő használatára.
1. Kártyaigénylés:

-

1.1 kizárólag az akcióra kijelölt Maxiline Töltőállomáson
1.2 10 db minimum 20 liter LPG autógáz számla
1.3 havonta maximum 2 db számla elfogadott
1.4 kizárólag arra a névre szóló számla, amelyre a kártyaigénylés szól
1.5 számla kigyűjtése után kártyaigénylő lap kitöltése és számlák csatolása
1.6 kártyaigénylő lap teljes kitöltése /név, lakcím, rendszám, telefonszám, faxszám, e-mail. cím/

1.7 J und J LPG Törzsvásárlói Kedvezmény Kártyaigénylő adatlap
1.8 J und J LPG Törzsvásárlói Kedvezmény Kártyaigénylő adatlap visszaigazolás
1.9 J und J LPG Törzsvásárlói Kedvezmény Kártya átadás-átvételi nyomtatvány
1.10 Kártyabirtokos kijelenti az ÁSZF átolvasása után megismert és a kártyaigénylő lap aláírásával magára nézve kötelezőnek elfogad.
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2. A Kártyára vonatkozó rendelkezések
2.1 A J und J LPG Törzsvásárlói Kedvezmény Kártyaigénylő adatlap Vevő általi jogilag megfelelő formában történő aláírásával és a J und
J általi írásbeli visszaigazolással, a Vevő az általa igényelt Kártyát a Kártyabirtokos rendelkezésére bocsátja, aki a Kártya rendeltetésszerű
használója.
2.2 A Kártyabirtokos a Kártya használata során, a töltőállomáson nyugtát kap, amelyen a J und J LPG Törzsvásárlói Kedvezmény
kártyához tartozó rendszámot tartalmazza, kérésére egyszerűsített készpénzfizetési számlát kap, amely kizárólag a Kártyához tartozó
számlázási címet tartalmazza, kedvezmény mértékét, rendszámot.
3. J und J LPG Törzsvásárlói Kedvezmény Kártya rendelkezésre bocsátása
3.1 Vevőnek a J und J LPG Törzsvásárlói Kedvezmény Kártyát személyesen kell átvenni a Debrecen, Galamb utca 2-4 szám J und J
KFT Központi irodájában, vagy a visszaigazolásban megjelölt J und J KFT töltőállomásán a megjelölt időpontban.
4. J und J LPG Törzsvásárlói Kedvezmény Kártya használata
4.1 A Rendelt kártya érvényessége a kibocsátástól számított minimum kettő év, de ettől a Kártya kibocsátó hosszabb időt határozhat meg,
amelyről Kártyabirtokos a töltőállomásokon értesül a kitett közleményből.
4.2 A kedvezménykártya vevőbeazonosításra illetve kedvezmény igénybevételére jogosító eszköz és nem fizető eszköz - tehát ennek
használata során a vásárolt üzemanyagot készpénzben, a helyszínen kell kiegyenlíteni.
4.3 A kedvezménykártya más nevére át nem ruházható, használata más részére nem engedményezhető.
4.4 A fenti szabályok be nem tartása esetén a kedvezménykártya azonnali hatállyal a J und J Kft. megbízottai által (kútkezelők) bevonható,
használata megtagadható
4.5 Fizetés előtt a Kártyabirtokos közli, hogy J und J LPG Törzsvásárlói Kedvezmény Kártyát kíván használni, majd fizetéskor átadja a
Kártyát a töltőállomás kezelőnek, aki fizetési tranzakciót indít és a tranzakcióhoz lekezeli a Kártyát. A fizetési tranzakció befejezésekor a
végösszegből 10 Forint/liter, azaz tíz forint/liter kedvezményt von le a kiírt Totemoszlop árból így a kedvezményt azonnal érvényesíti,
töltőállomásonként az árak eltérőek lehetnek. A művelet befejezéseként a kassza nyugtát ad, kérésre számlát állít ki a kedvezményes
értékesítésről Kártyabirtokos nevére, amely a Kártyabirtokost illeti.
4.6 Amennyiben a terminál a Kártya elfogadását megtagadja és/vagy a Kártya bármely alaki tényezője nem felel meg az előírtaknak, a
töltőállomás-kezelő jogosult a Kártya elfogadását megtagadni és a terminál ilyen irányú utasítása esetén jegyzőkönyv felvétele mellett a
Kártyát bevonni. Kútkezelő a kártya beazonosítására kérni kell a Kártyabirtokos személyazonosítására szolgáló iratait, amelynek meg kell
egyezni a kártyaigénylő adataival.
4.7 A J und J műszaki rendszerének üzemzavara esetén a Kártya nem használható. Ekkor, illetve a Kártyaelfogadás más okból történő
meghiúsulása esetén a kútkezelőnek jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyről központ kártyabirtokost tájékoztatja a meghiúsulás okáról.
4.8 A Kártyabirtokos felelőssége a Kártya biztonságos megőrzése, rendeltetés- és jogszerű használata. A J und J KFT a kártyahasználat
jogosultságát nem ellenőrzi, illetéktelen kártyahasználatból eredő károkért felelősséget nem vállal, ezáltal a J und J KFT a Kártya letiltását
csak a Kártyabirtokos kérésére vállalja. A J und J KFT. nem tartozik továbbá felelősséggel azon károkért, melyek a Kártya nem
rendeltetésszerű használatából vagy a J und J KFT nem felróható okból a kártya használatának meghiúsulásából vagy a művelet nem
megfelelő végbemenéséből származnak. Nem terheli felelősség továbbá a J und J KFT azon károkért sem, melyek abból fakadnak, hogy a
Vevő vagy Kártyabirtokos nem tartja be a Szerződésben foglaltakat, illetve a Kártyát nem veszi át.
4.9 A Kártya átvételét követően J und J KFT kizárólag abban az esetben vállalja az átadott Kártya cseréjét, amennyiben a Kártya
rendeltetésszerű használatra alkalmatlan, és annak töltőállomási elfogadásával kapcsolatban technikai probléma merül fel, és ezt a J und
J KFT vizsgálata is megerősíti. A Kártya cseréje ebben az esetben a Kártyabirtokos írásos kérésére lehetséges és díjmentes.
5. Díjak és költségek
5.1 A Rendelt kártya természetes személy részére, gazdálkodó szervezet, jogi személy részére 1.500 Ft+Áfa, azaz egyezer-forint+Áfa az
igényelt kártyabirtokos nevére kiállított számla ellenében, melyet átvételkor kell kiegyenlíteni.
5.2 Nem rendeltetésszerű használat vagy elhagyás esetén a kártya csere díja megegyezik az 5.1-es pontban feltüntetett új kártya díjával.
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6. Reklamáció
6.1 A Vevő, illetve a Kártyabirtokos információ- illetve segítségkérés céljából a J und J KFT Ügyfélszolgálatához fordulhat, a következő
telefonszámon: +36-52/470-519; vagy e-mail címen: jundj@t-online.hu.
6.2 Vevő reklamációt a bizonylat kiállításának napjától számított 30 naptári napon belül (mely jogvesztő határidő) tehet, a J und J KFT
Ügyfélszolgálaton a fent megadott elérhetőségeken. A reklamációra a J und J KFT az írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított 30
munkanapon belül köteles írásban válaszolni. A válasz nem szükségszerűen jelenti a reklamáció kezelésének lezárását.
6.3 Reklamáció esetén a Kártyabirtokosnak be kell mutatnia a vonatkozó bizonylatokat.
6.4. A 2005. évi CXXXIII tv. 31.§ (3) bekezdés c) és d) pontja alapján, a töltőállomásokon videofelvétel készülhet, melyeket a J und J KFT
a törvény értelmében maximum 30 napig őriz meg.
7. Általános szerződéses feltételek
7.1 Vevő a Kártyaigénylő Adatlap aláírásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmát a J und J KFT erre vonatkozó
tájékoztatásának elfogadása, és tudomásul vétele mellett megismerte, továbbá megerősíti, hogy az Általános Szerződési Feltételek ekként
megismert, valamennyi rendelkezését a jelen szerződés részének tekinti, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Vevő jelen
szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a J und J KFT jogosult az Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani a Vevő
megfelelő, a tervezett módosítás hatályba lépését megelőző, töltőállomáson és Maxiline honlapján írásbeli tájékoztatása mellett.
7.2 Amennyiben Vevő 15 napon belül nem jelez írásban J und J KFT felé kifogást a módosítással kapcsolatban, azt úgy kell tekinteni, hogy
a módosítást elfogadta és az a szerződés részévé válik.
7.3 A Felek megállapodnak, hogy a Vevő esetleges általános szerződési feltételeinek alkalmazását jelen szerződéssel kapcsolatosan
kizárják.
7.4 A J und J KFT a mindenkor aktuális ÁSZF-et, illetve mellékleteit az alábbi helyeken teszi elérhetővé Vevő részére:
- www.maxiline.hu,
- a J und J KFT telephelyein, J und J KFT töltőállomásokon,
- Debrecen, Galamb u. 2-4 sz.
- Debrecen, Diószegi út 3-5 sz.
- Debrecen, Balmazújvárosi út 40 sz.
- Mikepércs, Debreceni út 23 sz.
- Balmazújváros, Böszörményi út
- Biharnagybajom, Füzesgyarmati út
- Szeged, Tompai Kapu út 6 sz.
- J und J KFT Ügyfélszolgálat (címe: 4030 Debrecen, Galamb u. 2-4 sz.)
8. Kapcsolattartó személyek
8.1 A szerződés egészét érintő kérdésekben a Vevő részéről a szerződés 1. számú mellékletében (J und J KFT LPG Törzsvásárlói
Kedvezmény Kártyaigénylő adatlap) feltüntetett személy, a J und J KFT. részéről a megjelölt kapcsolattartó vagy ennek hiányában a
Kártya Ügyfélszolgálat munkatársa az illetékes.
9. Elektronikus kapcsolattartás szabályai
9.1 A szerződés hatálya alatt küldött J und J KFT LPG Törzsvásárlói Kedvezmény Kártyaigénylő adatlapok és azzal kapcsolatban tett
nyilatkozatok tekintetében a Felek a J und J KFT LPG Törzsvásárlói Kedvezmény Kártyaigénylő adatlapon meghatározott e-mail címeket
használják. Az e-mail címek változásáról a felek kötelesek haladéktalanul értesíteni egymást. Az elektronikus formában, a fenti e-mail
címek használatával e-mailben küldött kártyaigénylő adatlapok és ehhez kapcsolódó értesítések minősített elektronikus aláírás és ezt
helyettesítő azonosítás nélkül jutnak, el a J und J KFT - hez, amelyet a Felek tudomásul vesznek, és ellenkező bizonyításig elfogadottnak
tekintenek.
9.2 Szerződő Felek egyezően kijelentik, hogy a szerződéses kapcsolatukban a kártyaigénylő adatlapok és azzal kapcsolatban tett
nyilatkozatok tekintetében az ellenkező bizonyításig mind a feladó személyét, mind pedig a levél tartalmát hitelesnek fogadják el, és a
megadott e-mail címre történő elküldéssel a nyilatkozatot közöltnek tekintik.
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10. A Kártyaszerződés megszűnik
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

Jelen kártyaszerződés automatikusan megszűnik a következő esetekben:
A Kártya szerződés lejártával
A Kártya kedvezmény ellenőrzéskor az éves mennyiség nem éri el 240 liter/év mennyiséget.
Írásba foglalt közös megegyezéssel, közösen meghatározott időpontban.
A Vevő, valamint a J und J KFT jogutód nélküli megszűnésével.
Kártyaszerződés másra át nem ruházható, ilyen kérelem estén automatikusan megszűnik a kártya.

11. A Kártyaszerződés megszűnését követően
11.1 A Kártyaszerződés megszűnését követően a Kártya nem használható. A J und J KFT az átadott Kártyát nem vásárolja vissza, és az
érvényesség lejáratát követően, nem téríti vissza a kártya vételárát.

12. Reklámtevékenység
12.1 A Vevő - amennyiben a Kártyát érintő reklámtevékenységet folytat - köteles a reklámokat a J und J KFT - vel előzetesen egyeztetni és
jóváhagyatni. J und J KFT írásos beleegyezése nélkül nem használhatja reklámcélokra sem a J und J KFT nevét sem a Kártyát.
13. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések
13.1 A Vevő vállalja, hogy a személyes adatok továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit betartja.
13.2 A J und J KFT adatkezelésének célja:
- az LPG Kedvezmény Kártyaszerződés működtetése, reklamációkezelés, a keletkező forgalmak ellenőrzése,
- az LPG Kedvezmény Kártyaszerződéssel kapcsolatos tájékoztatás és információszolgáltatás,
- az LPG Kedvezmény Kártyaszerződéssel kapcsolatos adatgyűjtés, piackutatás.
.
13.3 J und J KFT a személyes adatokat kizárólag a fent megjelölt adatkezelési célokra, de ezen célokhoz rendelten az adatkezelés és adat
felhasználás kiterjed ennek minden formájában történő felhasználására. Vevő a Kártyaszerződés aláírásával hozzájárul, a J und J KFT
adatkezeléséhez.
13.4. A J und J KFT, mint adatkezelő által kezelt adatok köre: a Vevő kapcsolattartójának neve, telefon-és fax száma, valamint email címe,
a kártyaátvevő neve és személyi igazolványának száma.
13.5. J und J KFT az általa kezelt személyes adatokat - az érintettek ettől eltérő rendelkezése hiányában - a Vevővel fennálló jogviszony
megszűnésétől számított öt év elteltével megsemmisíti. A személyes adatkezeléssel érintett Kártyabirtokos a J und J KFT
Ügyfélszolgálatához szervezetéhez küldött levélben, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. A Kártyabirtokos kérelmére a J
und J KFT részletes tájékoztatást nyújt az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről. A tájékoztatást a J und J KFT a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül
írásban vagy elektronikus úton, közérthetően küldi meg az érintett személynek.
13.6. A személyes adatkezeléssel érintett Kártyabirtokos az Infotörvény rendelkezéseinek megfelelően tiltakozhat személyes adatai
kezelése ellen. A tiltakozást a J und J KFT az adatkezelés egyidejű felfüggesztése mellett – a kérelem kézhezvételétől számított
legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja és annak eredményéről a Kártyabirtokost írásban tájékoztatja.
Amennyiben a Kártyabirtokos a J und J KFT meghozott döntésével nem ért egyet, úgy a döntés közlésétől számított 30 napon belül
bírósághoz fordulhat.
13. Károk rendezése
A J und J KFT. nem tartozik felelősséggel azon károkért, melyek a Vevő vagy a Kártyabirtokos tévedéséből vagy mulasztásából, a kártya
nem rendeltetésszerű használatából vagy a J und J KFT-nek nem felróható okból a kártya használatának meghiúsulásából vagy a művelet
nem megfelelő végbemenéséből származnak. Nem terheli felelősség továbbá a J und J KFT-t azon károkért sem, melyek abból fakadnak,
hogy a Vevő vagy Kártyabirtokos nem tartja be a Kártyaszerződésben foglaltakat, illetve a Kártyát nem veszi át.
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14. Titoktartás
14.1 Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben a másik Féllel és annak
tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomásukra jutott adat, tény, így különösen, de nem kizárólagosan jelen szerződés léte
üzleti titoknak minősül, azt a Felek harmadik személynek nem adhatják ki, nem tehetik hozzáférhetővé és jelen szerződés teljesítésétől
eltérő más célra nem használhatják fel.
15. Irányadó jog
15.1 Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésben szabályozott valamennyi kérdést – ide értve a szerződés érvényességére, valamint a
szerződéses kikötések, nyilatkozatok, megállapodások és kötelezettségek kérdését is – a magyar jog szabályainak alkalmazásával kell
eldönteni.
16. Teljes megállapodás
A Felek teljes megállapodását kizárólag a jelen ÁSZF és az annak alapján létrejött szerződés testesíti meg. A szerződés megkötésével
minden korábbi, e tárgyban folytatott szóbeli vagy írásbeli egyeztetés, illetve létrejött megállapodás hatályát veszti. Nem képezik a
szerződés részét mindazon szokások, amelyek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, illetve mindazon
gyakorlat, melyet egymás között kialakítottak. Nem képezi a szerződés részét továbbá semmilyen, az adott üzletágban hasonló szerződés
alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

Debrecen, 2016. szeptember 30.
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