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Általános részvételi feltételek a JUB Profi Club 
hűség programjában és a JUB Profi Club mobil 
alkalmazása általános működési feltétele
1. Részvételi feltételek a JUB Profi Club hűség programjában

•	 A	JUB	Profi	Club	egy	hűség	program	a	JUB	termékek	professzionális	felhasználói	számára.	A	
JUB	Profi	Clubban	való	részvételhez	a	résztvevő	alany	magyarországi	székhellyel	rendelkező	
jogi	személy	vagy	egyéni	vállalkozó	kell,	hogy	legyen.	

•	 JUB	Profi	Clubnak	nincs	nyereményjáték-szervező	vagy	szórakoztató	funkciója.	Mindegyik	tag,	
aki	teljesíti	a	feltételeket,	jogosult	a	JUB	Profi	Club	kedvezményeinek	felhasználására.

•	 A	 JUB	 Profi	 Clubban	 való	 részvételhez	 a	 résztvevőnek	 le	 kell	 töltenie	 a	 JUB	 Profi	 Club	
mobil	 alkalmazást.	 A	 felhasználó	 a	 JUB	 Profi	Club	mobil	 alkalmazást	 a	mobil	 alkalmazások	
mobil	áruházakon	(Google	play	vagy	App	store)	keresztül	 töltheti	 le	azokkal	a	 feltételekkel,	
amelyeket	ezek	az	áruházak	megszabnak.	A	mobil	alkalmazást	mindazok	használhatják,	akik	
arra	megfelelő	kommunikációs	eszközzel	rendelkeznek	(okos	telefon	vagy	tablet	számítógép	
megfelelő	operációs	 rendszerrel	 –	 4.1	Android	 verziótól	 kezdődően,	 vagy	 iOS8	 vagy	 annál	
újabb	operációs	rendszer).	

•	 A	JUB	Profi	Club	alkalmazás	sikeres	letöltéséhez	szükség	van	regisztrációra.	Regisztráláskor	az	
alábbi	adatokat	kell	megadni:	a	 jogi	személy	nevét,	a	 jogi	személy	címét,	adószámát,	a	 jogi	
személy	e-mail	címét,	a	jogi	személy	kapcsolattartó	telefonját.	Minden	felhasználó	maga	felel	
a	bevitt	adatok	pontosságáért	és	valóságtartalmáért.

•	 A	JUB	Profi	Club	hűség	programjának	tagjai	az	egyedi	QR	kóddal	rendelkező	JUB	termékek	
megvásárlásával	 kaphatnak	 kedvezményt.	Minden	 felhasznált	 kód	 bizonyos	 számú	 pontot	
hoz.	A	hűség	pontokat	a	tag	maga	tölti	fel	az	alkalmazásra,	a	terméken	található	egyedi	QR	
kód	beszkennelésével.	

•	 A	QR	kód	nélküli	termékek	nem	szerepelnek	a	hűség	programban.	

•	 A	 termékek	 és	 a	 részvételi	 felételek	 a	 program	 ideje	 alatt	 változhatnak.	 Az	 újdonságokról	
és	 a	 változásokról	 a	 JUB	e-mailben	értesíti	 azon	 tagokat,	 akik	 azt	 feltüntették	a	 regisztrálás	
alkalmával,	de	az	információk	folyamatosan	elérhetőek	a	www.jubproficlub.eu	honlapon	is.		

•	 Mindegyik	QR	kód	csak	egyszer	használható	 fel,	 azt	 követően	érvénytelenné	válik.	Minden	
JUB	Profi	Club	tag	köteles	meggyőződni	minden	olyant	termék	megvásárlása	előtt,	amelyet	
bevontak	 a	hűség	 rendszerbe,	hogy	a	 terméket	megfelelő	QR	 kóddal	 látták-e	el	 és	 a	 fólia,	
amely	alatt	elrejtve	van	az	egyedi	QR	kód,	sértetlen-e	és	nem	használódott-e	el.
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•	 Az	 ajándékok	 átvétele	 postai	 úton	 vagy	 személyesen	 lehetséges.	 Az	 átvétel	 módjáról	 a	
JUB	 egyeztet	 a	 regisztráció	 alkalmával	 megadott	 elérhetőségeken	 keresztül	 (e-mail	 vagy	
telefon),	amelyeket	a	 felhasználó	a	regisztráláskor	 feltüntetett.	A	postai	kézbesítés	esetén	a	
postaköltségek	a	JUB	-ot	terhelik.	

•	 A	JUB	Profi	Club	tagnak	a	jutalom	beváltása	előtt	a	JUB	kifejezett	kérésére	be	kell	mutatnia	a	
megfelelő	számlákat,	amelyekkel	bizonyítja,	hogy	valóban	megtörtént	azoknak	a	termékeknek	
a	megvásárlása,	amelyekért	pontokat	kapott.	Ha	ezt	nem	teszi	meg	a	JUB	által	meghatározott	
határidőre,	utólagos	értesítés	nélkül	törli	az	összes	összegyűjtött	pontot,	az	ajándékokat	pedig	
nem	ismeri	el.

•	 A	JUB	Profi	Club	hűség	programjának	tagja	felelős	a	kedvezmények	felhasználásáért	a	közzétett	
határidőn	belül	és	a	felajánlott	kedvezményekre	vonatkozóan.	A	JUB	Profi	Club	programja	által	
nyújtott	fel	nem	használt	kedvezményeket	nem	lehetséges	más	kedvezményekre	átváltani,	
átruházni,	vagy	készpénzre	átváltani.

2. A JUB Profi Club mobil alkalmazása felhasználásának általános 
feltételei

•	 A	JUB	Profi	Club	mobil	alkalmazás	(a	továbbiakban	mobil	alkalmazás)	a	JUB	d.o.o,	Slovenija	
társaság	kizárólagos	tulajdona.	A	JUB	Profi	Club	magyarországi	szervezője	a	JUB	Kft.

•	 A	 mobil	 alkalmazás	 funkciói:	 az	 Android	 1.0	 és	 iOS	 1.0	 verzióban	 a	 szkennelt	 QR	 kódok	
nyilvántartása,	 az	 aktuális	 kedvezmények	 megjelentetése	 és	 a	 JUB	 Profi	 Club	 helyek	
megjelölése	Európa	területén.	

•	 A	 felhasználó	 a	 JUB	 Profi	 Club	mobil	 alkalmazását	mobil	 áruházon	 keresztül	 töltheti	 le	 az	
áruházak	által	meghatározott	feltételekkel.	

•	 A	mobil	alkalmazást	mindazok	használhatják,	akik	ehhez	megfelelő	kommunikációs	eszközzel	
rendelkeznek	(okos	telefon	vagy	tablet,	illetve	számítógép	a	megfelelő	operációs	rendszerrel	
–	Android	 4.1	 vagy	újabb	 verzió,	 vagy	 iOS8	 vagy	újabb	operációs	 rendszer)	 valamint	WiFi	
csatlakozás	vagy	GSM/3G/4G	jel«.	Az	alkalmazás	nem	működik	az	okos	telefonok	Windows	
operációs	 rendszerén.	 A	 kommunikációs	 eszköz	 nem	 része	 a	 JUB	 Profi	 Club	 hűség	
programjának,	azt	a	felhasználónak	magának	kell	biztosítania.

•	 A	mobil	alkalmazás	1.	3.	2019	-től	lesz	elérhető.

•	 Minden	jog	fenntartva.	A	JUB	Profi	Club	mobil	alkalmazásra	vonatkozó	információk	és	anyagok	
a	mobil	alkalmazás	tulajdonosa	szellemi	tulajdonának	jogával	védettek.

•	 A	mobil	 alkalmazás	 ingyenes,	 a	 felhasználót	 ezt	 követően	az	 adatátvitel	 költségei	 terhelik,	
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amelyek	 a	 mobilszolgáltató	 érvényes	 árjegyzéke	 alapján	 kerülnek	 felszámításra,	 ahol	 a	
felhasználó	megbízói	vagy	más	viszonyt	létesített.

3. A felelősség korlátozása

•	 A	 JUB	 jóhiszeműen	 és	 a	 rendelkezésre	 álló	 lehetőségei	 szerint	 törekedni	 fog	 arra,	 hogy	 a	
mobil	alkalmazás	optimálisan	működjön,	ennek	ellenére	nem	vállal	semmilyen	felelősséget	
és	garanciát	annak	zavartalan	működéséért.

•	 Minden	 felhasználó	 a	 mobil	 alkalmazást	 a	 saját	 felelősségére	 használhatja.	 Sem	 a	 mobil	
alkalmazás	tulajdonosa,	sem	egyéb	természetes	vagy	jogi	személy,	aki	részt	vett	a	JUB	Profi	
Club	mobil	 alkalmazás	megalkotásában,	 létrehozásában	és	 kidolgozásában	vagy	 részt	 vesz	
az	új	információk	megadásában	és	egyéb	anyagok	elkészítésében,	terjesztésében,	nem	vállal	
felelősséget	a	kárért,	amely	a	hozzáférésből	vagy	azzal	kapcsolatban	keletkezne,	az	információk	
és	 anyagok	 felhasználásából	 vagy	 felhasználásuk	 lehetetlenségéből	 a	 JUB	Profi	Club	mobil	
alkalmazásban	vagy	bármilyen	más	hibából	vagy	tartalmuk	hiányosságából.	

•	 JUB	a	mobil	alkalmazás	látogatása	és	felhasználása	miatt	nem	felel	a	számítógép	bárminemű	
meghibásodásáért	 (beleértve	 a	 vírus	 okozta	 meghibásodásokat),	 a	 mobiltelefonok	 vagy	
bármilyen	más	alkalmazás	hibáiért,	amellyel	hozzá	lehet	férni	a	mobil	alkalmazáshoz,	amely	
hiba	a	mobil	alkalmazás	használata	miatt	vagy	használatával	keletkezne.	Továbbá	a	JUB	ugyan	
úgy	nem	felel	a	kárért,	amely	a	mobil	alkalmazás	használata	vagy	használhatatlansága	miatt	
keletkezne.	

•	 JUB	törekedni	fog	a	mobil	alkalmazásban	tárolt	adatok	szabályosságára,	naprakészségére	és	
teljességére,	de	ennek	ellenére	ezzel	kapcsolatban	nem	vállal	semmilyen	felelősséget.

•	 A	JUB	 fenntartja	magának	a	 jogot	a	 részvételi	 feltételek	változtatására	a	JUB	Profi	Clubban.	
Minden	esetleges	változást	a	JUB	közzétesz	a	www.jubproficlub.eu.	honlapon.

•	 A	JUB	fenntartja	magának	a	jogot	a	JUB	Profi	Club	megszüntetésére	vagy	annak	helyettesítésére	
bármilyen	más	programmal,	bármikor	az	ok	feltüntetése	nélkül.	A	JUB	Profi	Club	megszüntetését	
követően	a	tagság	automatikusan	megszűnik,	a	tag	erről	értesítést	kap.	

•	 A	 JUB	 Profi	 Club	megszüntetése	 vagy	 cseréje	 nem	 jelent	 érvényes	 jogalapot	 a	 kártérítési	
igényre	a	tagjainak	részéről.

•	 A	mobil	 alkalmazás	 engedély	 nélküli	 használata,	 illetve	 bármilyen	 visszaélés	 esetén	 a	 JUB	
jogosult	arra,	hogy	megtegyen	minden	intézkedést	a	jogai	és	érdekei	védelmére	vagy	a	más	
felhasználók	jogai	és	érdekei	védelmére.	
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4. Adatvédelem

•	 A	JUB	Profi	Club	tagja	tudomásul	veszi,	hogy	az	Adatvédelem	általános	rendelkezése	(GDPR)	nem	
foglalja	magában	a	személyes	adatok	 feldolgozását	 tekintettel	a	 jogi	 személyekre	és	különösen	a	
társaságokra,	amelyeket	jogi	személyekként	alapítottak,	beleértve	a	nevüket	és	formájukat,	valamint	
a	kapcsolattartási	adatokat,	ezért	a	GDPR	és	a	személyi	adatok	védelméről	szóló	törvény	a	konkrét	
viszonyra	nem	érvényes.		

•	 A	 JUB	 Profi	 Club	 tagja	 a	 JUB	 Profi	 Clubba	 való	 belépéssel	 kifejezett	 engedélyt	 ad	 arra,	 hogy	 a	
kapcsolattartási	adatait	a	JUB	a	tagok	azonosítására,	a	programokról	szóló	tájékoztatók	küldésére	és	a	
JUB	Profi	Club	hűség	programban	szerzett	jutalmak	elküldésére	használja,	időnként	más	tájékoztatók	
elküldésére	is	a	JUB	termékekről	és	ajánlatokról,	amelyek	érdekesek	lehetnek	a	tagok	számára.		

5. Szellemi tulajdonjogok

•	 A	mobil	alkalmazás	minden	adata	és	képe	szerzői	jog	védett	és	a	tulajdon	egyéb	védelmének	tárgya	
és	védik	azokat	a	szerzői	és	hasonló	jogokról	szóló	törvény	és	minden	egyéb	hatályos	törvény.

•	 JUB	a	felhasználóra	nem	ruház	át	semmilyen	szerzői	jogot	vagy	más	szellemi	tulajdonjogot	a	mobil	
alkalmazással	 kapcsolatban	 (a	 többi	 között	 az	 áruvédjegy,	 logó,	 név	 használatának	 jogát	 sem),	
hanem	 csak	 a	mobil	 alkalmazás	 átruházhatatlan	 és	 nem	 kizárólagos	 használatának	 jogát	 a	 saját	
mobilkészülékén	oly	módon,	terjedelemben	és	feltételekkel,	ahogyan	azt	meghatározzák	a	használat	
általános	feltételei.

•	 Minden	 JUB	 Profi	 Club	 alkalmazás	 felhasználója	 köteles	 felelősen	 bánni	 azzal	 és	 tiszteletben	 kell	
tartania	ennek	a	szabályzatnak	a	rendelkezéseit.	A	szabályok	tiszteletben	nem	tartása	esetén	a	JUB	
fenntartja	a	jogot,	hogy	a	felhasználót	kizárja	a	JUB	Profi	Clubból,	fellebbezési	lehetőség	nélkül.	

6. Az általános feltételek érvényessége és módosítása

•	 Minden	tag	a	JUB	Profi	Clubba	való	regisztrálással	kijelenti,	hogy	elolvasta	és	érti	ennek	a	szabályzatnak	
a	rendelkezéseit	és	azokat	teljes	egészében	elfogadja.	

•	 Az	 internetes	 alkalmazás	 általános	 feltételei	 a	 közzététel	 napján	 lépnek	 hatályba	 és	 az	 általános	
feltételek	közzétételével	a	www.jubproficlub.eu	honlapon

•	 A	felhasználás	általános	feltételei	minden	felhasználóra	érvényes,	akik	beállítják	a	mobil	alkalmazást	
a	saját	mobil	készülékükre	vagy	mobil	alkalmazást	használnak.

•	 JUB	 kemična	 industrija	 d.o.o.	 fenntartja	 magának	 a	 jogot,	 hogy	 ezeket	 az	 általános	 feltételeket	
megváltoztassa	vagy	kiegészítse	és	az	általános	feltételek	módosításáról	értesítse	a	felhasználókat	a	
www.jubproficlub.eu	honlapon.
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•	 A	 módosított	 általános	 feltételek	 az	 általános	 feltételek	 www.jubproficlub.eu	 honlapon	
történő	 közzétételének	 napján	 lépnek	 hatályba,	 ha	 a	 módosított	 általános	 feltételek	 nem	
határoznak	meg	más	határidőt	a	módosított	általános	feltételek	érvényessége	kezdő	napjául.

•	 Javasoljuk,	hogy	az	Általános	részvételi	feltételek	a	JUB	Profi	Club	hűség	programjában	és	a	JUB	
Profi	Club	mobil	alkalmazása	általános	működési	feltételeit	ismételten	olvassák	el	és	részletesen	
ismerjék	meg	ezek	tartalmát,	hogy	ezzel	elkerüljük	az	esetleges	kellemetlenségeket,	amelyek	
a	mobil	alkalmazás	használatával	vagy	tartalma	miatt	keletkezhetnek.

•	 Ha	a	felhasználó	a	felhasználás	módosított	és	kiegészített	általános	feltételeivel	nem	ért	egyet,	
a	mobil	alkalmazás	használatát	haladéktalanul	köteles	megszüntetni	és	kitörölni	azt	a	mobil	
készülékéből.	Amennyiben	a	 felhasználó	nem	szünteti	meg	a	mobil	alkalmazás	használatát	
és	nem	 törli	 ki	 azt	 a	mobil	 készülékéből,	 akkor	 az	 azt	 jelenti,	 hogy	 a	 felhasználás	 általános	
feltételeinek	módosításaival	és	kiegészítéseivel	egyetért.

•	 A	mobil	alkalmazásának	használatából	és	az	általános	feltételekből	eredő	vitás	kérdésekben	a	
tárgyban	illetékes	a	Ljubljanai	Bíróság.

•	 A	felhasználó	azzal,	hogy	letölti	a	mobil	alkalmazást,	megismeri	a	feltételek	tartalmát	és	azokat	
elfogadja.	A	JUB	kemična	industrija	d.o.o.	társaság	jogosult	az	általános	feltételek	módosítására.	
Minden	módosítás	megjelenik	a	www.jubproficlub.eu	honlapon.	

JUB	Kft,		2019.	február


