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Tisztelt Ügyfelünk!

TÖBB MINT 19 ÉVE 
A MAGYAR GYŰJTŐKÉRT!

Az Érem Művészeti Kiadó Kft. 2000 óta tervez, készíttet és 
forgalmaz minőségi emlékérmeket, illetve valósághű 
utánvereteket. A jelenleg is több mint 10 000 főt számláló 
és folyamatosan bővülő ügyfélkörünk tagjai között 
történelemkedvelők, numizmaták és befektetni vágyók 
egyaránt megtalálhatók. Célunk, hogy sokszínű és gyakran 
frissülő kínálatunkkal, valamint ügyfélbarát 
szolgáltatásainkkal minden kedves, elkötelezett gyűjtőnk 
számára megadhassuk a gondtalan gyűjtés örömét.
Mindezen okból az Érem Művészeti Kiadó Kft. úgy döntött, 
hogy útjára indítja Hűségbankó – rendszerét, ezzel 
meghálálva ügyfelei bizalmát és hűségét!

A következő oldalakon részletesen bemutatjuk Önnek a 
Hűségbankó – rendszer működését, és hogy a rendszernek 
köszönhetően Ön milyen további kedvezményekhez, 
előnyökhöz juthat hozzá. Amennyiben a tájékoztató 
elolvasása után további kérdései lennének felénk, kérjük, 
forduljon bizalommal Ügyfélszolgálatunkhoz!

Tisztelettel:

Gregus Zsolt
Igazgató



      A Hűségbankó – rendszer alapjai

A Hűségbankó - rendszert kifejezetten gyűjtőink igényeihez 
igazítottuk, használata egyszerű és könnyen követhető. 
Ön Hűségbankókat kap vásárlásai után, melyeket a számlán 
összesítünk, és egyidejűleg elektronikusan is 
nyílvántartunk. Az éppen kapott Hűségbankókat akár már a 
következő vásárlásánál felhasználhatja, így csökkentve a 
vételárat, vagy belátása szerint tovább gyűjtheti azokat.

      A Hűségbankó – rendszer indulása

A hűségprogram 2011. április 22-től indult. A vásárlásokért 
ettől a dátumtól járnak Hűségbankók.

      A Hűségbankó – rendszer működés 

A Hűségbankók alapját a megrendelését követően, az Érem 
Művészeti Kiadó Kft. által, az Ön számára kiállított 
számlán szereplő összeg képezi. Minden, gyűjtői 
szenvedélyére fordított bruttó 10 000 forint után Ön 1 
Hűségbankót kap, amennyiben aktuális számlája 
kiegyenlítésre került.

Minden szabadon felhasználható Hűségbankó 500 Ft 
értékű, bármilyen, az Érem Művészeti Kiadó Kft. által 
kiadott termékre beváltható kedvezményt jelent 
tulajdonosa számára! Kedvezményét akár már a következő 
megrendelése során is érvényesítheti! A Hűségbankót a 
számlalevelén összesítjük, jól láthatóan, elkülönített 
helyen tüntetjük fel.

Tehát:
minden kifizetett 10 000 forint után Öné 1 Hűségbankó
1 Hűségbankó = 500 Ft értékű kedvezmény, melyet az Ön 
által meghatározott megrendelés összegéből írunk jóvá, 
amikor Ön igényli!

HŰSÉGBANKÓ-RENDSZER 
a gyűjtői élményért!



      A Hűségbankó elérésének mikéntje 

A már Önnek járó Hűségbankói számát, valamint azt, hogy 
még hány bruttó forint szükséges egy újabb Hűségbankó 
eléréséhez, cégünk rendszere automatikusan számolja és 
tartja nyílván.
Mindezt az Ön felé kiállított számlákon is feltűntetjük, így 
figyelemmel kísérheti aktuális helyzetét.

Nyilvántartásunknak köszönhetően a még be nem váltott 
Hűségbankói, elért kedvezményei sosem vesznek el! 

      A számla alján található kifejezések:

Példa:

1. Számla
Számlaérték: 5 290 forint
Önnek már csak 4 710 forint értékben kell vásárolnia egy 
újabb Hűségbankóért!
(Számítási mód:
újabb Hűségbankó eléréséhez szükséges érték számítása, 
azaz 10 000 – 5 290 = 4 710)

2. Számla
Számlaérték: 4 990 forint
Önnek már csak 9 720 forint értékben kell vásárolnia egy 
újabb Hűségbankóért!
(Számítási mód: 
1. lépés: számlaértékek összegzése, 
azaz 5 290 + 4 990 = 10 280 
2. lépés: Hűségbankó regisztrálása, 
azaz 10 000 = 1 Hűségbankó, marad 280 
3. lépés: újabb Hűségbankó eléréséhez szükséges érték 
számítása, azaz 10 000 – 280 = 9 720)

KEDVEZMÉNYEK 
HATÁROK NÉLKÜL!



      A Hűségbankó beváltásának mikéntje 

A rendelkezésére álló Hűségbankót/Hűségbankókat 
bármely, az Ön által megválasztott megrendelésekor 
kedvezményre válthatja. 
Mindössze jeleznie kell a beváltási igényét a kérdéses 
gyűjteményi termék megrendelésével együtt az Érem 
Művészeti Kiadó Kft. felé. Ha Ön egy éremsorozat gyűjtője, 
kedvezményét már a soron következő számlaértékéből 
érvényesítheti. 

Beváltási szándékát akár levélben, faxon, e-mailen vagy 
telefonon is jelezheti Ügyfélszolgálatunk felé!

      A Hűségbankó beváltásának ideje 

A Hűségbankók beváltása nincs időponthoz vagy 
időhatárhoz kötve. Ön bármeddig gyűjtheti, és bármikor 
kedvezményre válthatja őket. A beváltásból eredő 
kedvezményt a Hűségbankó, illetve a beváltási szándékát 
jelző levél, fax, e-mail vagy telefonhívás beérkezte utáni 
első számláján érvényesítjük és tüntetjük fel.

      Egy megrendelés alkalmával maximum 
      beváltható Hűségbankók száma

E téren szintén nincs korlátozás. Mindössze arra kell 
vigyázni, hogy az egy számlán jóváírt, kedvezménnyel 
csökkentett számlaösszeg nem lehet kevesebb, mint 900 
forint! A szállítási költséget a megadott minimális összeg 
nem tartalmazza. 
Amennyiben Ön több Hűségbankót szeretne kedvezményre 
váltani, mint amennyit a számlájából jóvá tudunk írni, úgy 
a fennmaradt kedvezményét a soron következő számlából 
vonjuk majd le.

HŰSÉGBANKÓK BEVÁLTÁSA 
- kényelmesen!



      Pontosan hogyan és mikor kapom meg a  
      Hűségbankómat?

Rendszerünk érzékeli, ha az éppen aktuális megrendelése 
nyomán a gyűjtésre fordított bruttó forintösszege eléri, 
illetve átlépi a 10 000 forintos határt. Erről az Ön nevére 
kiállított számlán kap értesítést.
A Hűségbankó akkor válik érvényessé, ha az Ön számlája 
kifizetésre került! Ezt követően bármikor beválthaja azt.

      Beválthatom telefonon vagy interneten  
      keresztül történt vásárlás esetén is? 

Természetesen. Amennyiben Ön rendelését a fent említett 
módok valamelyikén adja le, úgy kérjük, jelezze 
szándékát a Hűségbankó-beváltásról is. 

       Mekkora a Hűségbankó beváltásához    
      szükséges minimális rendelési érték?

A minimális számlaértékkel (900 forint) és egy beváltani 
kívánó Hűségbankóval (500 Ft értékű kedvezmény) 
számolva a minimális rendelési érték nem lehet kevesebb, 
mint bruttó 1 400 forint. A szállítási költséget a megadott 
minimális összeg nem tartalmazza.

      Milyen termékre számol a rendszer 
      hűségbankót? 

Jelenleg nincs termékkorlátozás.
Akciós termékek vásárlásánál azonban kérem, vegye 
figyelembe, hogy a Hűségbankók egyéb kedvezményekkel 
nem összevonhatóak.       

FELVETŐDŐ KÉRDÉSEK



      Éremsorozat gyűjtőjeként is beválthatom a 
      Hűségbankómat?

Amennyiben Ön nem egy egyedi terméket rendelt, hanem 
egy éremsorozat gyűjtője, Hűségbankóját természetesen 
ez esetben is bármikor beválthatja. Beváltási szándékát 
levélben, faxon, e-mailben vagy telefonhívás alkalmával is 
jelezheti. 
A beváltásból eredő kedvezményt a kérésének beérkezte 
utáni első számlán érvényesítjük és tüntetjük fel.    

      Melyek az általános feltételek?

Hűségbankók kizárólag az Érem Művészeti Kiadó Kft. 
vásárlói számára adhatók.

Hűségbankókat kizárólag a Érem Művészeti Kiadó Kft. 
részére elküldött megrendelések után gyűjthet - válthat 
kedvezményre.

A Hűségbankók semmilyen körülmények között NEM 
válthatóak készpénzre.

A Hűségbankók vissza NEM téríthetőek, és a vásárlók között 
NEM átruházhatók, illetve egyéb kedvezményekkel NEM 
összevonhatók.

A fizetendő összeg számításakor, kérjük, vegye figyelembe, 
hogy a szállítási költség nem képezi a kedvezmény alapját.

Lemondott megrendelés, visszaküldött vagy át nem vett, ki 
nem fizetett áru esetén Ön erre a termékre vonatkozóan 
Hűségbankóra nem jogosult. 

FELVETŐDŐ KÉRDÉSEK
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