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ANGEL PETROL HŰSÉG PROGRAM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
1. BEVEZETÉS
Az Angel Petrol Hűség Program üzemeltetője az Avalon Park Kft., mely jelen
Működési Szabályzat szerint állapítja meg a Hűség Program igénybevételének és
működésének feltételeit.
Az üzemeltető adatai:
Név: Avalon Park Kft.
Székhely: 1075 Budapest, Károly körút 1. 1. em. 2.
Cégjegyzékszám: 01-09-986876
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 23966066-2-42
Telefonszám: 06.46.887.877
E-mail: angelpetrol@angelpetrol.hu

2. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
Kártyakibocsátó: Avalon Park Kft.
Hűségkártya: az Avalon Park Kft. által kibocsátott, az Angel Petrol Hűség Program
grafikai megjelenésének megfelelő, kártyaszámmal ellátott hűségpontok gyűjtésére
alkalmas pontgyűjtő kártya.
Kedvezménykártya: az Avalon Park Kft. által kibocsátott, az Angel Petrol Hűség
Program grafikai megjelenésének megfelelő, kártyaszámmal ellátott kedvezmények
érvényesítésére alkalmas kártya.
Regisztráció: a Regisztrációs lap kitöltésével kezdeményezhető az Angel Petrol Hűség
Programhoz történő csatlakozás. Regisztráció kizárólag a 3800 Szikszó Hrsz. 026/12.
alatti Angel Petrol töltőállomáson a papír alapú Regisztrációs lap kitöltésével
kezdeményezhető.
Regisztrációs lap: a Kártyakibocsátó által a pontgyűjtő kártya szerződés megkötése
érdekében az Ügyfél rendelkezésére bocsátott űrlap.
Angel Petrol Hűség Program: a Kártyakibocsátó által üzemeltetett Hűség Program
olyan pontgyűjtő rendszer, melyben a kártyabirtokosok az Angel Petrol 3800 Szikszó
Hrsz. 026/12. alatti töltőállomásán üzemanyag vagy shop termék vásárlása után
hűségpontokat gyűjtenek, melyek az Angel Petrol töltőállomás shopjában
levásárolhatók, vagy az Angel Petrol Hűség Program katalógusában szereplő
termékekre, szolgáltatásokra válthatók be.
Kártyabirtokos: az a 16. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy – ide
értve az Angel Petrol Hűség Programba regisztrált mezőgazdasági vállalkozókat is –
aki részére a Kártyakibocsátó Hűségkártyát vagy Kedvezménykártyát állított ki.
Pont: az Angel Petrol 3800 Szikszó Hrsz. 026/12. alatti töltőállomásán üzemanyag
vagy shop termék vásárlása után jóváírt egység.
1 liter normál üzemanyag 1 pont,
1 liter prémium üzemanyag 2 pont,
Shop termék vásárlásánál minden elköltött 100 Ft 1 pont.
A Pont shop termékre történő beváltása esetén 1 pont = 1 Ft.
Számla: a Hűségkártyához kapcsolódó, a jóváíró vagy beváltó tranzakciók
pontértékeit rögzítő, a mindenkori pontegyenleget elszámoló elektronikus számla.

3. REGISZTRÁCIÓ

A Kártyakibocsátó és
Regisztrációval jön létre.

a

Kártyabirtokos
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A Kártyakibocsátó a Regisztrációtól jogosult a Kártyabirtokos adatainak a jelen
Működési Szabályzat és a külön dokumentumban található Adatkezelési Tájékoztató
szerinti kezelésére a regisztrációval kifejezett hozzájárulás alapján.
Kártyakibocsátó a regisztrációkor közölt adatok a valódiságát nem ellenőrzi, de a
Kártyabirtokos köteles valódi adatokat szolgáltatni, azzal, hogy becenév, rövidítés,
kitalált név nem fogadható el. Az Angel Petrol Hűség Programhoz kapcsolódóan
Kártyakibocsátó az általa meghatározott feltételek alapján további kedvezményeket
biztosít, jelen Működési Szabályzat 4. pontja szerint.
A Kártya azonnali pontgyűjtést tesz lehetővé a Kártyabirtokos számára.
Az Angel Petrol Hűség Program adatkezelésével kapcsolatos információk az
angelstation.hu/angel-petrol/adatvedelem oldalon, valamint az Angel Petrol
töltőállomáson kihelyezett Adatkezelési Tájékoztatóban érhetők el.

4. KEDVEZMÉNYEK
Kibocsátó
az
alábbi
feltételeknek
megfelelő
Kártyabirtokosok
Kedvezménykártyával igénybe vehető egyedi kedvezményeket kínál.

részére

Lakossági Kedvezménykártya
Az Angel Petrol Hűség Programhoz csatlakozó, az alábbiakban felsorolt településeken
állandó lakóhellyel rendelkező természetes személyek üzemanyag vásárlása esetén 5
Ft/liter kedvezményt vehetnek igénybe Kedvezménykártyájuk használatával:
Szikszó, Abaújlak, Abaújszolnok, Alsóvadász, Aszaló, Felsővadász, Gadna,
Gagybátor, Gagyvendégi, Halmaj, Hernádkércs, Homrogd, Kázsmárk, Kiskinizs,
Kupa, Léh, Monaj, Nagykinizs, Nyésta, Rásonysápberencs, Selyeb, Szentistvánbaksa,
Csobád, Detek, Baktakék, Beret.
A kedvezményre jogosultságot a lakcímkártya regisztrációkor történő bemutatásával
igazolhatják a Kártyabirtokosok.
A Lakossági Kedvezménykártya a jelen Működési Szabályzat 7. pontja szerinti
pontgyűjtésre is szolgál.
Mezőgazdász Kedvezménykártya
Az Angel Petrol Hűség Programhoz csatlakozó mezőgazdasági vállalkozók üzemanyag
vásárlása esetén 15 Ft/liter kedvezményt vehetnek igénybe Kedvezménykártyájuk
használatával.
A kedvezményre való jogosultságot Kártyakibocsátó közvetlen tárgyaláson vizsgálja.
A Mezőgazdász Kedvezménykártya pontgyűjtésre nem alkalmas, mindössze a
kedvezményre való jogosultságot igazolja.
A Kedvezménykártyák másra át nem ruházhatók, a jogosulatlan felhasználásból
eredő minden felelősség a Kártyabirtokost terheli.

5. AZ ANGEL PETROL HŰSÉG PROGRAM KÁRTYÁINAK ÉRVÉNYESSÉGE
A Hűségkártyák a Kártyakibocsátó általi visszavonásig, a Kártyabirtokos által
kezdeményezett megszüntetésig, illetve az utolsó kártyahasználattól számított két
évig érvényesek, alkalmasak a pontgyűjtésre, beváltásra.
Két inaktív év után Kártyakibocsátó jogosult a pontfolyószámlán lévő valamennyi fel
nem használt Pontot törölni és a Hűségkártyát letiltani.
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6. A HŰSÉGKÁRTYA ÉS KEDVEZMÉNYKÁRTYA PÓTLÁSA, KORLÁTOZÁSA, LETILTÁSA

Az elveszett, megsemmisült, eltulajdonított, megrongálódott Hűségkártyák és
Kedvezménykártyák a Regisztrációs lap újbóli kitöltésével és Angel Petrol
töltőállomáson történő leadásával pótolhatók. A Regisztrációs lap újbóli leadás során
a Kártyabirtokosnak jeleznie kell, hogy már korábban regisztrált az Angel Petrol
Hűség programba, ezért kéri korábbi kártyájának letiltását és pontegyenlegének új
kártyára történő áttöltését.
Az elveszett, megsemmisült, eltulajdonított, megrongálódott Hűségkártyák és
Kedvezménykártyák letiltását az Angel Petrol Hűség Program telefonszámán
(06.46.88.78.78) hétfőtől péntekig, 8:00 és 17:00 óra között kezdeményezheti a
Kártyabirtokos.
Az elveszett, eltulajdonított Hűségkártyákkal és Kedvezménykártyákkal történő
esetleges visszaélés kockázatait és következményeit a letiltásig a Kártyabirtokos
viseli.
Kártyakibocsátó egy adott naptári időszakon belül a Hűségkártyával és a
Kedvezménykártyával
végrehajtott
tranzakciókat
monitorozza.
A szokásos
tranzakcióktól jelentősen eltérő, kiugró kártyahasználat esetén Kártyakibocsátó a
Hűségkártya és a Kedvezménykártya használatát korlátozza. A korlátozás
értékhatárok és tranzakciós számok meghatározását is jelenti. A fenti korlátozások
egymástól függetlenül, párhuzamosan is alkalmazandóak. A korlátozás tartalma
kártyatípusonként, Kártyabirtokosonként eltérő lehet.
Ezen korlátozásokat Kártyakibocsátó egyoldalúan megváltoztathatja.
Kártyakibocsátó jogosult megtagadni a Hűségkártya és a Kedvezménykártya
elfogadását az alábbi esetekben:
• a Hűségkártya, vagy a Kedvezménykártya tiltólistán szerepel;
• a Hűségkártya, vagy a Kedvezménykártya érvényessége lejárt;
• a Hűségkártya, vagy a Kedvezménykártya külsőre szemmel láthatóan
megváltozott, vagy sérült;
• jogosulatlan kártyahasználat esetén.
A Hűségkártyával és a Kedvezménykártyával történt bizonyított vagy elismert
visszaélés esetén a Kártyakibocsátó jogosult a kártyát azonnali hatállyal letiltani, és
a Kártyabirtokos pontegyenlegét zárolni.

7. PONTGYŰJTÉS, BEVÁLTÁS
A Hűségkártyákkal a vásárlásokhoz kapcsolódóan a Kártyabirtokos a Kártyakibocsátó
által vezetett egyedi elektronikus számlára gyűjti a Pontokat. A Mezőgazdász
Kedvezménykártya pontgyűjtésre nem alkalmas, mindössze a kedvezményre való
jogosultságot igazolja. A Lakossági Kedvezménykártya a kedvezményre való
jogosultságon felül pontgyűjtésre is szolgál.
A pontgyűjtés az első pontjóváírástól számított két évig történik, melynek letelte
után 30 nap áll a Kártyabirtokos rendelkezésére összegyűjtött pontjai beváltására. A
30. nap letelte után Kártyakibocsátó törli a két évnél régebbi pontokat és a
Kártyabirtokos pontgyűjtése újraindul.
1 liter normál üzemanyag 1 Pont,
1 liter prémium üzemanyag 2 Pont,
Shop termék vásárlásánál minden elköltött 100 Ft 1 Pont.
Egy tranzakció alkalmával maximálisan 80 pont írható jóvá.
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Az elektronikus számlán gyűjtött Pontok az Angel Petrol töltőállomás shopjában
levásárolhatók, vagy az Angel Petrol Hűség Program katalógusában szereplő
termékekre, szolgáltatásokra válthatók be. Az Angel Petrol Hűség Program
katalógusa
elérhető
az
Angel
Petrol
töltőállomás
shopjában
és
a
angelstation.hu/angel-petrol/husegkatalogus címen. A pontbeváltás minden esetben
a töltőállomáson történik.
Beváltáskor a Pontok a pontfolyószámláról kerülnek levonásra a kezdeményezett
tranzakcióknak megfelelően.
A Pont shop termékre történő beváltása esetén 1 Pont = 1 Ft.
Amennyiben a jóváírási vagy beváltási tranzakció a Kártyabirtokosnak felróható
okból hiúsul meg, utólagos pontkibocsátásra vagy -beváltásra nincs lehetőség. Ide
sorolandó a Hűségkártya olyan sérülése, mely alkalmatlanná teszi a használatra,
vagy ha a Hűségkártya nincs a kártyabirtokosnál.
A kártyabirtokos a ponttranzakcióról és aktuális pontegyenlegéről a blokkon kap
információt.
A Pontok kizárólag áruk vásárlása vagy szolgáltatások igénybevétele esetén
válthatók be, Pont ellenében pénzbeli kifizetés nem teljesíthető.
A Kártyakibocsátó a jogosulatlanul vagy visszaélés útján, vagy technikai hiba miatt
tévesen jóváírt pontokat jogosult törölni.

8. FELMONDÁS, MÓDOSÍTÁS, MEGSZŰNÉS
A Kártyakibocsátó jogosult a Kártyabirtokosnak az Angel Petrol Hűség Programban
való
részvételét
azonnali
hatállyal
felmondani
a
Hűségkártyáját
és
Kedvezménykártyáját letiltani a pontszámláját zárolni az alábbi esetekben:
• Kártyabirtokos
neki
felróható
okból
hamis
adatokat
közöl
a
Kártyakibocsátóval, illetve nem szolgáltatja a kért adatot;
• Kártyabirtokos a Kártyával való visszaélést, a szerződés megszegését, vagy
más Kártyakibocsátót és az Angel Petrol Hűség Programot érintő jogsértését
elismerte, vagy az bizonyítást nyert;
• Magyarország területén hatályban lévő — és jelen szerződéssel kapcsolatban
álló — jogszabályok megsértése;
• szerződésellenes kártyahasználat.
Kártyabirtokos az Angel Petrol Hűség Programban való részvételét rendes
felmondással azonnali hatállyal bármikor megszűntetheti. A felmondást írásban kell a
Kártyakibocsátó jelen Működési Szabályzat 9. pontja szerinti elérhetőségeinek
valamelyikére eljuttatni.
A felmondást követően a Kártyabirtokos Hűségkártyája és Kedvezménykártyája
letiltásra, Pontjai pedig törlésre kerülnek.
Kártyakibocsátó jogosult az Angel Petrol Hűség Program Működési Szabályzatát
egyoldalúan módosítani és a Programot megszüntetni. Az egyoldalú módosítás és a
megszüntetés a jelen Működési Szabályzat 10. pontja szerinti közlést követő 30.
napon hatályosul.
Az Angel Petrol Hűség Program megszűnéséről szóló értesítést követő napon a
Pontok jóváírása megszűnik, a meglévő pontok beváltására pedig a program
végleges lezárásáig (a 30. napig) van lehetőség, mely után a be nem váltott pontok
véglegesen érvényüket vesztik.
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9. PANASZKEZELÉS

A Kártyabirtokos az Angel Petrol Hűség Programmal kapcsolatban felmerülő panasza
vagy kérése esetén Kártyakibocsátót a Működési Szabályzat jelen pontjában
megadott elérhetőségein keresheti fel.
Harmadik személy a Kártyabirtokos nevében csak jogszabályon alapuló
felhatalmazás (pl. törvényes képviselő), vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt meghatalmazás esetén járhat el.
Név: Avalon Park Kft.
Székhely: 1075 Budapest, Károly körút 1. 1. em. 2.
Töltőállomás: 3800 Szikszó Hrsz. 026/12.
Telefonszám: 06.46.88.78.78
E-mail: angelpetrol@angelpetrol.hu

10. FELELŐSSÉG, EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Kártyakibocsátó a nem valós adatok közléséből eredő esetleges visszaélések
tekintetében minden felelősségét kizárja.
Kártyabirtokos a Hűségkártya, illetve a Kedvezménykártya átvételével felelősséget
vállal azért, hogy a kártya használatára, őrzésére vonatkozó szabályokat
maradéktalanul betartja, a kártyát mindenkor rendeltetésszerűen és jóhiszeműen
használja.
Kártyabirtokos köteles a Hűségkártyát és a Kedvezménykártyát biztonságos helyen
őrizni. A kártya elvesztését, ellopását a köteles a Kártyakibocsátónak azonnal
bejelenteni, és a kártya tiltása végett intézkedni. Amennyiben a Kártyabirtokos
szándékosan vagy súlyosan gondatlan magatartása folytán nem követ el mindent a
haladéktalan letiltás érdekében, Kártyakibocsátó teljes mértékben kizárja
felelősségét a tiltás bejelentését megelőzően, az elvesztésből, ellopásból eredő és
bármilyen eredetű, a Kártyabirtokos terhére felmerülő károk tekintetében.
A Pontok jóváírásával és beváltásával kapcsolatos közterheket a Kártyabirtokosok
viselik.
A Kártyabirtokosok tájékoztatása az Angel Petrol Hűség Program, valamint az
aktuális ajánlatok, egyedi akciók tekintetében a töltőállomáson (3800 Szikszó Hrsz.
026/12.) kifüggesztéssel, vagy a http://angelstation.hu honlapon keresztül történik.
A jelen Működési Szabályzat szerint napokban megállapított határidő alatt naptári
napot, a hónapokban megállapított időtartam alatt pedig naptári hónapot kell érteni.
Az Angel Petrol Hűség Program jelem Működési Szabályzatában nem szabályozott
kérdésekben a hatályos magyar jog az irányadó.
Budapest, 2017. március 31.
Avalon Park Kft.
1075 Budapest, Károly körút 1. 1. em. 2.
Telefon:
06.46.887.877
Honlap:
http://angelstation.hu
E-mail:
angelpetrol@angelpetrol.hu
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