
Hűségprogram – szabályzat

kreativker.hu – Érvényes 2022.02-10-től.
A kreativker.hu webáruház a regisztrációval rendelkező vásárlóinak pont gyűjtési lehetőséget biztosít, mellyel
kedvezménnyel vásárolhat, gyűjtött pontjait levásárolhatja.

1/ A hűségprogram feltételei

1/ Alapelvek

A hűségprogram (továbbiakban: Program) tulajdonosa és üzemeltetője a kreativker.hu, a Kreatív Webker
Bt. webáruháza. A Programba minden regisztrált vásárló belekerül. A kreativker.hu webáruház oldalán 
történő  vásárlások  után  pontokat  gyűjtenek.  Az  összegyűjtött  pontok  későbbi  vásárlások  során  
levásárolhatóak. 

2/ A pontok számítása

1. A vásárló  a  regisztrációjától  kezdve  minden  vásárlást  követően  a  vásárlás  összege  alapján
megállapított mennyiségű hűségpontot kap.

2. A vásárló regisztrációjáért 50 hűségpontot kap. Jelenlegi akció keretében 150 hűségpont!

3. A vásárló Facebook 70 pont, Instagram és Pinterest megosztásért 50-50 hűségpontot kap.

4. A pontszámítás alapja a vásárló által megvásárolt egyes termékek forintban kifejezett értéke. A
megvásárolt termék forintban meghatározott értékének minden 50 Ft-ja után 1 hűségpont jár.

5. Egyes  vásárlói  akciók keretében a  kreativker.hu  extra  pontot  írhat  jóvá  a  felhasználó  hűség
egyenlegén.

6. A vásárlók  pontjaik  egyenlegét,  illetve  felhasználását  a  belépést  követően  a  képernyő  jobb
oldalán látható fekete négyzetre kattintva megtalálják vagy a „FIÓKOM” menüponton belül a
„Hűségprogram” menüpontra  kattintva.  Mobil  nézetben  ez  a  képernyő  alján  egy fekete  kör
ajándék dobozzal. 

3/ Hűségprogram jogosultjai

1. A Programban történő részvételre minden regisztrált vásárló automatikusan jogosult.

2. A Programban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

3. A pontok felhasználása önkéntes.

4/ Pontszerzés, pontok érvényessége

1. A Programban  szerzett  hűségpontok  érvényessége  a  hűségprogram  megváltoztatásáig  vagy
visszavonásig  tart.  A  hűségprogram  szabályzatának  módosításáról  vagy  megszűnéséről  a
kreativker.hu egy hónappal korábban értesíti vásárlóit. 

2. A pontok  megszerzésére  a  megrendelés  leadásával  nyílik  lehetőség,  jóváírásuk  a  rendelés
teljesítését követően történik.   Egy vásárlás során a  kosárérték míximum 40%-a fizethető ki
hűségponttal. 

3. A kreativker.hu részéről nem teljesített vagy a felhasználó által lemondott megrendelések (ide
tartozik a vásárlástól való elállás is) esetén pont jóváírás nem történik az ilyen esetben jóváírt
hűségpontokat a rendszer törli. 

4. A Programban a sikertelen rendelésekért a kreativker.hu nem számít fel pontot, Amennyiben a
felhasználó  a  futárszolgálattól  nem veszi  át  a  rendelést,  vásárlása  törlésre  kerül,  hűségpont
jóváírás nem történik. Amennyiben a termékeket a felhasználó reklamáció miatt juttatja vissza a
kreativker.hu-nak,  úgy  a  kreativker.hu  ügyfélszolgálata  egyedi  elbírálás  keretében  jogosult
mérlegelni, hogy az adott vásárlásért ad-e pontot. 

5. Az összegyűjtött pontoknak nincs lejárati ideje.



6. Törlésre kerülnek azon regisztrációkhoz tartozó hűségpontok:

▪ melyekkel a regisztrációt követő 6 hónapban nem történt vásárlás. 

▪ melyekkel a legutóbbi vásárlás óta eltelt 365 napban nem történt újabb vásárlás. 

▪ a regisztráció nem törlődik a hűségpontok törlésével. Újbóli belépés esetén a hűségpont
gyűjtés újra indul. 

5 Pontbeváltás módja

1. A  hűségpontok  a  kreativker.hu  webáruház  kínálatában  szereplő  termékek  megvásárlására
válthatóak  be.  A  hűségpontok  beváltására  a  kreativker.hu  webáruház  kuponokat,  ajándék
utalványokat bocsáthat ki. 

2. Beváltáskor 1 hűségpont 1 Ft-ot ér.

3. A megvásárolt termékek értékének maximum 40%-át tehetik ki a hűségpontok. 

6 Jog- és adatvédelem

1. A Hűségprogramra a kreativker.hu jogi és adatvédelmi szabályzata vonatkozik.
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