
„HUNGUEST Hotels Pöttömvilág”
Virtuális Gyermekkártya Szabályzat

I. Általános rendelkezések

1. A  „HUNGUEST  Hotels  Pöttömvilág”  Virtuális  Gyermekkártya  (a  továbbiakban: 
Virtuális  Gyermekkártya)  a  HUNGUEST  Hotels  Egyéni-és  VIP  Törzskártyák 
kiegészítő  szolgáltatása,  mely  használójának  a  jelen  Szabályzatban  meghatározott 
feltételek  szerint  a  HUNGUEST  Hotels  szállodalánchoz  tartozó  szállodákban  (a 
továbbiakban: Elfogadó Szállodák) történő – pontfelírással járó - törzskártya használat 
esetén  –  a  használó  által  megjelölt  kedvezményezett(ek)  (kiskorú  közeli 
hozzátartozó(k))  részére – játékvásárlási  lehetőséget  biztosít,  a jelen  Szabályzatban 
meghatározott feltételekkel. 

2. A „HUNGUEST  Hotels  Pöttömvilág”  rendszer  a  HUNGUEST  Hotels  Zrt.  (1113 
Budapest, Bartók Béla út 152.) egyedi ajánlata. 

II.
Regisztráció a „HUNGUEST Hotels Virtuális Gyermekkártya” szolgáltatásra

1. „HUNGUEST Hotels Virtuális Gyermekkártya” szolgáltatás igénybe vételére jogosult 
valamennyi  HUNGUEST  Hotels  Egyéni-  és  VIP  Törzskártya  tulajdonos  (a 
továbbiakban:  HUNGUEST Hotels  Törzskártya  tulajdonos),  a  jelen  Szabályzatban 
foglaltaknak megfelelő regisztrációt követően.

2. A  HUNGUEST  Hotels  Törzskártya  tulajdonos  számára  elérhető  regisztráció  a 
’www.hunguesthotels.com/pottomvilag’  megnevezésű  felületen  történik,  az  alábbi 
adatok megadásával.

Törzskártya száma
Törzskártya tulajdonos születési ideje
Törzskártya tulajdonos e-mail címe
Kiskorú közeli hozzátartozó(k) neve

A fenti adatok megadását követően – a kártyaszám és születési adatok automatikus 
ellenőrzését követően – e-mailen regisztrációs üzenet kiküldése és ezzel egyidejűleg a 
HUNGUEST Hotels Törzskártya számla mellé „Virtuális Gyermekkártya” létrehozása 
történik.  A regisztrációs  üzenet  (e-mail)  tartalmazza  a  Virtuális  Gyermekkártyához 
tartozó – rendszer által generált – gyermekszámlaszámot és jelszót.

3. A  Virtuális  Gyermekkártya  mindenkori  egyenlegét  a  használó  a 
www.hunguesthotels.com/pottomvilag internetes  oldalon  -  a  Virtuális 
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Gyermekkártyához tartozó, a regisztráció során kapott gyermekszámlaszám és jelszó 
megadása mellett – ellenőrizheti.

III.
Pontgyűjtés/jóváírás a „Virtuális Gyermekkártya”-n:

1. A  törzskártya  tulajdonos  bármely  pontjóváírással  járó  HUNGUEST  Hotels 
törzskártya-használata  esetén  –  a  törzskártya  használattal  érintett  Szálloda  saját 
szolgáltatásinak ellenértékét képező  – idegenforgalmi adót nem tartalmazó - bruttó 
forgalom  1%-ával  megegyező  mértékű  pont  kerül  jóváírásra  a  Virtuális 
Gyermekkártyán az alábbi feltételek szerint:

A  HUNGUEST  Hotels  törzskártya  tulajdonos  a 
’www.hunguesthotels.com/pottomvilag’  című  felületen  történő  bejelentkezés  után 
megadja a törzskártya használat során részére átadott bizonylaton (slipen) feltűntetett 
tranzakciós sorszámot.

Amennyiben a tranzakció sorszáma a törzskártya rendszer nyilvántartása szerint az 
adott  törzskártyához  tartozik  és  a  tranzakció  még  nem  került  bejelentésre  (mely 
feltételeket a rendszer automatikusan vizsgál) megtörténik a pontok jóváírása.

2. Pontjóváírásra már az első HUNGUEST Hotels törzskártya használat esetén lehetőség 
van a regisztrációt és a fenti adatok megadását követően.

Pontjóváírásra kizárólag  a  2009. augusztus 10.  napja után megvalósult  törzskártya 
használat alapján – az egyes törzskártya használat időpontját követő 90 (kilencven) 
napon belül - van lehetőség. 

IV.
a „Virtuális Gyermekkártya” pontjainak felhasználása

1. A törzskártya tulajdonos- a Virtuális Gyermekkártyán az adott felhasználást megelőző 
időszak  alatt  összegyűjtött  pontjait  –  a  www.hunguesthotels.com/pottomvilag 
honlapon  megjelenített  terméklista  bármely  tételének  megvásárláshoz  bármikor 
felhasználhatja - az érvényes árlistán feltűntetett ellenértékkel azonos összegű  pont 
Virtuális Gyermekkártyán történő terhelésével/levonásával egyidejűleg.

A HUNGUEST  Hotels  Zrt.  fenntartja  a  jogot  a  terméklistán  szereplő  termékek 
részben- vagy egészben történő megváltoztatására.

A  pontok  készpénzre  nem  válthatók  át,  a  terméklistáról  történő  vásárlás  során 
kizárólag a Virtuális Gyermekkártya egyenlege használható fel. 

A HUNGUEST Hotels  Törzskártya  pontfelhasználással  járó  használata  a  Virtuális 
Gyermekkártya egyenlegét nem érinti. 

2. A vásárlás során a használó megadja a Törzskártya számát, a Törzskártya tulajdonos 
születési  idejét,  szállítási  címet,  telefonszámot  és  nevet.  A megvásárolt  termék  a 
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vásárlás időpontját követő 20 (húsz) napon belül kiszállításra kerül. A házhozszállítás 
belföldön díjtalan.

V.
A Virtuális Gyermekkártya érvényessége,

A  Virtuális  Gyermekkártya  érvényességi  ideje  megegyezik  a  hozzá  tartozó 
HUNGUEST Hotels Törzskártya érvényességi idejével. 

A  HUNGUEST  Hotels  Törzskártya  érvényességi  idejének  elteltével  a  Virtuális 
Gyermekkártya megszűnik, annak egyenlege a továbbiakban fel nem használható. A 
HUNGUEST Hotels Zrt. a Virtuális Gyermekkártya felhasználás nélküli megszűnése 
esetén sem téríti vissza a Virtuális Gyermekkártya egyenlegének értékét, sem részben, 
sem egészben, illetve semmiféle jóváírást sem teljesít.

VI.
„Pöttömvilág Társkártyák”

1. Egy már létrehozott  Virtuális  Gyermekkártyához még további  két  Hunguest  Hotels 
Törzskártya – „Pöttömvilág Társkártya” – rendelhető hozzá, biztosítva ezzel a család 
több tagja számára is a kedvezményezett kiskorú közeli hozzátartozó számára történő 
pontgyűjtést.  A  „Pöttömvilág  Társkártya(k)”  Virtuális  Gyermekkártyához  történő 
regisztrálása a  www.hunguesthotels.com/pottomvilag internetes felületen történhet az 
alábbi adatok megadásával:

Törzskártya száma
Törzskártya tulajdonos születési ideje
Virtuális Gyermekkártyához tartozó gyermekszámlaszám
Virtuális Gyermekkártyához tartozó jelszó

2. A  „Pöttömvilág  Társkártyával”  a  Virtuális  Gyermekkártyára  történő 
pontgyűjtés/jóváírás menete megegyezik az Üzleti Feltételek III. pontjában leírtakkal.

3. A  „Pöttömvilég  Társkártyákkal”  kizárólag  a  Virtuális  Gyermekkártyára  történő 
pontgyűjtés  történhet,  a  Virtuális  Gyermekkártya  pontjainak  felhasználására 
„Pöttömvilág Társkártyával” nincs lehetőség.   

VII.
A jelen Szabályzat hatálya, záró rendelkezések

1. Jelen  Szabályzat  hatálya  kiterjed  a  HUNGUEST Hotels  Pöttömvilág  szolgáltatásra 
regisztráló használóra.  A HUNGUEST Hotels  Törzskártya tulajdonosa felel  a jelen 
Szabályzat  rendelkezéseinek  ismeretéért,  ezzel  kapcsolatban  a  HUNGUEST Hotels 
Zrt. mindennemű felelősségét kizárja. 

2. A jelen  Szabályzat  a  www.hunguesthotels.com honlapon  történő  közzététellel  lép 
hatályba. 
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A  HUNGUEST  Hotels  Zrt.  gondoskodik  arról,  hogy  a  szállodalánchoz  tartozó 
szállodák recepcióján a Szabályzat hatályos példánya a vendégek részére hozzáférhető 
legyen.

3. A HUNGUEST HOTELS Zrt. fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat, illetve a 
jelen  Szabályzatban  említett  egyes  a  folyamatos  felülvizsgálatára  és  esetleges 
megváltoztatására.  A  HUNGUEST  Hotels  Zrt.  a  Szabályzat  módosítását  a 
www.hunguesthotels.com honlapon történő  közzététellel  közli  és a módosítás ekkor 
lép  hatályba.  Az  egyes  felhasználásra  a  regisztrációkor  hatályos  Szabályzat 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

4. A jelen  Szabályzatban  nem  szabályozott  kérdésekben  a  HUNGUEST  Hotels  Zrt. 
’HUNGUEST Egyéni- és VIP Törzskártya Üzleti Feltételek’ valamint a HUNGUEST 
Hotels ZRt. ’Általános Üzlet Feltételeinek’ rendelkezései megfelelően irányadók. 

HUNGUEST Hotels Zrt.
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