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A Törzsvásárlói Rendszerben való részvétel feltételei: 

• Egyszeri, egyösszegű, 30.000 HUF feletti vásárlás jogosít a Törzsvásárlói 
Kártya igénylőlap kitöltésére. 

• A kártya igénylőlap kötelező mezőinek kitöltése utána az igénylést cégünk 
feldolgozza és elkészíti a névre szóló Törzsvásárlói Kártyát. 

• A kártya érvényessége 1 év. Ha adott évben legalább 30.000 HUF értékű 
vásárlás történik a kártyával, akkor érvényessége automatikusan 
meghosszabbodik a következő évre is. Ha nem éri el ezt az összeget, akkor a 
kártya egy ismételten egyszeri, egyösszegű, 30.000 HUF értékű vásárlással 
aktiválható. 

• A kártyát postai úton juttatjuk el a Vásárlókhoz. 

• Amennyiben a kártyával vagy a Törzsvásárlói Rendszer bármely részével 
visszaélés történik, a Bepino Kft. jogosult az illető magán-, vagy jogi személy 
részvételét a Törzsvásárlói Rendszerben megszüntetni, beleértve a kártyához 
kapcsolt kedvezményeket is. 

• Ha a nyilvántartott vásárlási érték jogosulatlanul vagy visszaélés révén került a 
nyilvántartásba, a Bepino Kft. jogosult azt a nyilvántartásból törölni, és a 
kártyát letiltani. 

• A Bepino Kft. jogosult Törzsvásárlói Rendszerének szabályzatát a 
Törzsvásárlók beleegyezése és külön tájékoztatása nélkül bármikor 
módosítani, amennyiben a mindenkor érvényes szabályzatot betekintésre 
hozzáférhetővé teszi értékesítő helyein, illetve a www.bepino.hu honlapon. 

• A Broadway Törzsvásárlói Kártya nem fizetőeszköz. 
 
 

Hogyan és hol használható a Broadway Törzsvásárlói Kártya? 
A kedvezményekre való jogosultságot a Broadway Törzsvásárlói Kártya 
felmutatásával lehet igazolni. Ez a kártya 10%-os kedvezményre jogosít a Bepino 
Ruházati Kft. magyarországi üzleteiben (Broadway, Madonna). 
A kártya használata: a Vásárló a pénztárnál felmutatja a kártyát, ami a vonalkódja 
alapján azonosításra kerül és így 10%-os kedvezményre jogosít. 
 
 
A kedvezmények részletes ismertetése: 
A 10% kedvezmény az üzletekben található minden termékre vonatkozik. 
Alkalmanként, a Törzsvásárlókat kiértesítve nagyobb kedvezmény is adható. 
 
 
Elveszett, vagy megrongálódott kártya pótlása, cseréje: 

• A kártya pótlása, illetve cseréje lehetséges, ha a Vásárló a Bepino Ruházati 
Kft. üzleteiben az adatlap kitölti. 

• Kártya pótlása vagy cseréje csak pontosan megadott adatok esetén 
lehetséges. Az adatlapon pontosan fel kell tüntetni az eredeti kártya számát, 
vagy annak hiányában a kártyához tartozó nevet és címet. (Nem elegendő 
csak a név, vagy csak a cím megadása, mert ez nem biztosítja a kártya 



pontos azonosítását.) Ha a megadott név és cím kombinációhoz a Bepino Kft. 
nem talál kártyát nyilvántartásában, akkor a csere, illetve pótlás nem 
lehetséges. 

• Az új kártyához a Bepino Kft. 3-4 héten belül hozzárendeli a korábbi vásárlói 
és vásárlási adatokat, innentől kezdve az új kártya a korábbival azonos 
feltételek mellett használható. 

• A kártya pótlása, illetve cseréje során az elveszett vagy megrongálódott kártya 
végleges letiltásra kerül, az eredeti kártya nem használható többé, azon az 
adatok visszaállítása nem lehetséges. 

 
 

Felelősség: 
A Bepino Kft. nem felel a kártyákkal kapcsolatos visszaélésekért, valamint a kártya 
elvesztése, ellopása, megsemmisülése, megsérülése miatti károkért. 
 
Amennyiben kérdése vagy észrevétele van a Broadway Törzsvásárlói Rendszerrel 
kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal a 06-1/372-0497-es 
telefonszámon, illetve az office@bepino.hu e-mail címen. 
 
 
 
Kellemes vásárlást és jó időtöltést kívánunk! 
 
 
 
Bepino Ruházati Kft. 


