
Hűségpont rendszer fontos tudnivalók! 

A vásárlói hűség nálunk sokat ér, azaz elkölthető forintokat jelent! Miközben 
vásárolsz a Szaicz.com-on, automatikusan hűségpontokat kapsz, mégpedig minden 
nálunk elköltött akcióban nem szereplő termék esetén 50 forint után 1 pontot, bármely 
akcióban szereplő termék után pedig 100 forint után 1 pontot. Az így összegyűjtött 
hűségpontokat 1 db hűségpont = 1 Ft-os áron tudod majd beváltani, vagyis a későbbi 
kosarad fizetendő értékét így tudod majd csökkenteni. Vedd figyelembe, hogy a 
hűségpontokat az adott vásárlás vételárának jóváírásától számított 180 naptári napon 
belül használhatod fel a következő vásárláskor.


Miként működik? 

Hűségpontok gyűjtésére és beváltására csak regisztrált vásárlóként van mód, tehát 
elsőként be kell jelentkezni, ehhez pedig, amennyiben még nem történt meg, 
regisztrálni szükséges. A vásárláshoz kapcsolódó hűségpontokat a rendelés 
leadásakor a kosárérték alapján számítjuk ki!* Ezek a pontok hozzáadódnak a 
számlához, mint hűségpontok, melyeket a személyes fiókban a "Hűségpontjaim" 
almenüre kattintva lehet megtekinteni. Miután megérkezett a rendelés teljes ellenértéke 
(jóváírás napja), ami általában a vásárlástól számított 1-5 nap, az új vásárlásért kapott 
pontok is jóváírodnak a rendszerben. Új vásárláskor a rendelkezésedre álló pontokat 
bármely termékre vagy termékekre elköltheted. Ha az összegyűjtött hűségpontokat 
szeretné megnézni, akkor ahhoz (ha előzőleg még nem tetted volna meg) szintén be 
kell jelentkeznie a saját fiókba. A hűségpontokat a pénztárnál történő vásárláskor lehet 
beváltani.

 

*A kedvezmény összegébe a szállítási költség és az esetleges utánvét díja nem számít bele.


Hogyan gyűjtetek hűségpontot? 

A hűségpontok gyűjtése, teljes mértékben automatikus, ehhez csak egy dolgot kell 
tennie, minden vásárlás során be kell jelentkezni a webáruházunkba. Ezt követően 
minden nálunk elköltött akcióban nem szereplő termék vásárlása esetén 50 forint 
után 1 pontot, akciós termék esetén 100 forint után 1 pontot írunk jóvá.  
 
Vásárlás során minden termék oldalán a képernyő jobb oldalán látni fogja, hogy ha 
az adott terméket megvásárlásával, mennyi hűségpontra jogosult. Így már a 
termékek kiválasztásakor, illetve a vásárlás során végig látható, mennyi hűségpontot 
lehetséges gyűjteni.


Beváltás módja: 

Ha van a számláján hűségpont, akkor vásárolthat vele a Szaicz.com 
webáruházban. A hűségpontokat vásárlás során a pénztárnál tudja elkölteni bármelyik 



termékre vagy termékekre. Szállítási díjra a hűségpont nem vonatkozik!  
 
Az összegyűjtött pontokat 1 db hűségpont = 1 Ft-os áron van lehetőség beváltani, 
tehát a kosár fizetendő értéke ilyen mértékben fog csökkenteni. Az összegyűjtött 
hűségpontok jóváírás napjától számított 180 napon belül használhatók fel a következő 
vásárláshoz. 
 
A jóváírt hűségpontok beváltására 180 nap áll rendelkezésre. Azt követően a fel nem 
használt hűségpontok automatikusan törlődnek! 

Jár-e hűségpont hűségponttal történt vásárlás után? 

Természetesen igen, a hűségpontokkal fizetett részt meghaladó összeg után. Pl. a 
rendelés értéke 10.000 Ft, ebből 1.000 Ft-ot hűségponttal fizetsz, akkor 9.000 Ft után 
újabb hűségpontokat.


További feltételek: 

• Hűségpontokat kizárólag regisztrált vásárló kaphat (nem regisztrált felhasználók a 
gyűjthető hűségpontok mértékét tájékoztató jelleggel látják)


• Minden vásárlás során újabb hűségpontokat lehet gyűjteni, melyek az adott 
vásárlás vételárának jóváírási napjától számított 180 naptári napon belül 
használhatók fel.


• A hűségpontokat nem lehet készpénzre váltani és nem lehet más vásárlónak 
átadni.


• Lemondott vagy át nem vett rendelésért nem jár hűségpont. Hűségpont csak és 
kizárólag a minden tekintetben teljesített vásárlás esetén számítunk fel. 


• A szállítási költséget és az esetleges utánvét díjat nem számítjuk be a hűségpont 
pontalapként.


Important information about the loyalty point system! 

Customer loyalty means a lot to us, i.e. forints to spend! When you shop at Szaicz.com, you 
automatically earn loyalty points, 1 point for every HUF 50 spent on any product not included in 
our promotions, and 1 point for every HUF 100 spent on any product included in our promotions. 
You will be able to redeem the loyalty points collected in this way at a price of 1 loyalty point = 1 
HUF, which means that you will be able to reduce the value of your shopping basket in the future. 
Please note that you can use your loyalty points for your next purchase within 180 calendar days 
from the date of crediting the purchase price of the given purchase.


How does it work? 
You can only collect and redeem loyalty points as a registered customer, so you must be the first 
to log in, and if you haven't already done so, you must register. The loyalty points associated with 
your purchase will be calculated based on the value of your shopping cart when you place your 
order!* These points are added to your account as loyalty points, which can be viewed by clicking 
on the "My Loyalty Points" submenu in your personal account. Once the full amount of the order 
has been received (credit date), which is usually 1-5 days from the date of purchase, the points 
received for the new purchase will also be credited to the system. When you make a new 
purchase, you can spend the available points on any product or products. If you wish to view your 



accumulated loyalty points, you will also need to log in to your account (if you have not done so 
previously). Loyalty points can be redeemed when you make a purchase at the checkout. 


*The amount of the discount does not include the cost of delivery and any cash on delivery charges.


How do I collect loyalty points? 
Earning loyalty points is fully automatic, you only need to do one thing, log in to our online store 
every time you make a purchase. Then, for every non-promotional product you spend with us, we 
will credit you with 1 point for every HUF 50 spent, and for every HUF 100 spent on a promotional 
product, we will credit you with 1 point. 
 
When you make a purchase, you will see on the right side of the screen on each product page 
how many loyalty points you are entitled to when you buy that product. This way, you can see 
how many loyalty points you can earn when you select products and throughout the purchase 
process.


How to redeem: 
If you have loyalty points in your account, you can use them to make purchases in the Szaicz.com 
online store. If you have loyalty points, you can spend them on any product or products at the 
checkout. The loyalty point does not apply to delivery charges!  
 
The points collected can be redeemed at a price of 1 loyalty point = 1 HUF, so the value of the 
shopping cart will be reduced by this amount. The accumulated loyalty points can be used for the 
next purchase within 180 days from the date of crediting. 
 
You have 180 days to redeem the credited loyalty points. After that, unused loyalty points will be 
automatically deleted!


Are loyalty points awarded after a purchase with loyalty points? 
Yes, of course, for any amount over and above the amount paid with Loyalty Points. For example, 
if your order is worth 10.000 HUF, and you pay 1.000 HUF with loyalty points, you will receive 
additional loyalty points for 9.000 HUF.


Additional conditions: 

• Loyalty points can only be earned by registered customers (non-registered users will see the 
amount of loyalty points that can be earned for information purposes)


• Additional loyalty points can be earned with each purchase and can be used within 180 
calendar days from the date of crediting the purchase price of the purchase.


• Loyalty points cannot be converted into cash and cannot be transferred to another customer.

• No loyalty points will be awarded for cancelled or unused orders. Loyalty points will only be 

charged for purchases that are complete in all respects. 

• Shipping costs and any cash on delivery charges will not be counted as a basis for Loyalty 

Points.


