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Program Gomez Club 

A „Gomez” program 
szervezője  

GOMEZ Részvénytársaság, székhelye Poznań (60-693),  ul. Tomasza Drobnika 2, Országos 
Bírósági Nyilvántartás cégjegyzékében KRS 0000934369 szám alatt (nyilvántartási akták helye: Poznań-i 
Kerületi Bíróság - Nowe Miasto és Wilda, Poznań, VIII Gazdasági osztály - Országos Bírósági Nyilvántartás), 
adószáma (NIP) 9721248769, REGON 302694351, alaptőke 100 000 PLN, teljes egészében befizetve, e-
mail: shop@gomez.hu 

Résztvevők A programban való részvétel feltétele, hogy a gomez.hu internetes áruházban az Ügyfél rendelkezzen 
felhasználói fiókkal. 

A programban való 
részvétel előnyei 

A Gomez Klub programban való részvétel: 
 feljogosítja a résztvevőt, hogy a Gomez Üzleteiben (a Szabályzat "Gomez Klub kedvezmények"-

revonatkozó résszel összhangban) a Gomez Klub Programban Résztvevő jogosultságával megegyező 
áron vásároljon 

 lehetőséget ad arra, hogy részt vegyenek eseményeken (pld. divatbemutatókon), a Gomez által 
szervezett egyéb kampányokban - és amennyiben ehhez hozzájárultak: a Gomez Klub Program 
eseményeire vonatkozó információk és a meghívók a résztvevőknek folyamatosan, a megadott e-mail 
címre vagy telefonszámra kerülnek kiküldésre 

 A Gomez Klub  
kedvezményei 

A Gomez Clubhoz való csatlakozással a Résztvevő a Gomez Clubhoz való csatlakozást követő első 
vásárlásaiból 15% kedvezményt kap az aktuális kollekció termékeire (azaz nem akciós termékekre), 5% 
kedvezményt az akciós termékekre, valamint 4 ezer hűségpontot. §  Továbbá a későbbi vásárlások esetén 
a Résztvevő által a Gomez Club Program részeként felhalmozott hűségpontjainak számától függően 
(kedvezményküszöbök):  

 1. küszöb: 10% az aktuális kollekció termékeire (azaz nem akciós termékekre) és 5% akciós 

termékekre – ez a kedvezmény a Gomez Clubhoz való csatlakozást követő második vásárlástól 

érvényes, 

 2. küszöb: 15% az aktuális kollekció termékeire (azaz nem akciós termékekre) és 7,5% az akciós 

termékekre – 16 ezer feletti hűségpont esetén, 

 3. küszöb: 20% az aktuális kollekció termékeire (azaz nem akciós termékekre), illetve 10% az akciós 

termékekre – 48 ezer feletti hűségpont esetén. 

A 2. és 3. küszöb esetén a megszerzett kedvezményt a fent meghatározott küszöb elérését eredményező 
vásárlást követő vásárlástól érvényes. 
A Gomez Club Program keretében elérhető kedvezmények nem adódnak össze, és nem vonhatók össze 
más promóciókkal, akciókkal, engedményekkel vagy engedményekkel, kivéve, ha az adott promóció / akció 
/ kedvezmény / árengedmény szabályzata másként rendelkezik. 

 

Hűségpontok  A Gomez üzletekben, a Gomez Club Program keretein belül elköltött minden egyes lengyel zloty után (1 
PLN) a résztvevő 1 hűségpontot kap, az átváltási árfolyam pedig a Lengyel Nemzeti Bank által a vásárlás 
napján bejelentett átváltási középárfolyam. Ez az összeg az értékesítési dokumentumon is megjelenik. 
Hűségpontokat mind kedvezményes, mind pedig nem kedvezményes termékek vásárlásával gyűjthetünk. 
Ha egy termék vásárlása során a Gomez Klub Program keretében hűségpontok kerültek jóváírásra, de ezt 
a termék vissza kellett küldeni az alábbiak okok valamelyike miatt: 

 a gomez.pl internetes áruház (távértékesítés) útján kötött, a fogyasztóknak a távollétében kötött 

szerződésből való kilépéshez kötött szerződésből történő elállása; 

 a szerződéstől való más okból történő elállásezen esetekben maguk a hűségpontok is elvesznek. 

A résztvevő folyamatosan tudja követni a hűségpontjainak számát az alábbi módokon: 

 a gomez.hu Felhasználói Felületen, 

 vagy a shop@gomez.hu címre küldött e-mailes üzenet segítségével. vonatkozó információk 

A webáruházban 
történő vásárlásra 

A Gomez Klub Program keretén belül a gomez.hu weboldalról vásárlások csak a Felhasználói Felületre 
történő bejelentkezés után indíthatók. 

Belépés a Gomez Klub 
Programba 
 

A Gomez Klubhoz való csatlakozáshoz szükséges lépések: 
 
1.  A gomez.hu weboldalon egy felhasználói fiók létrehozása (a gomez.hu weboldalon, található 
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"Szabályzat" menüpontban elérhető szabályzatban foglaltakkal összhangban), 
2.  A Gomez Klub Programban való részvételi szándék kinyilvánítása az alábbi módokon: 

 elektronikus úton a gomez.hu weboldalon, keresztül (ez a felhasználói fiók létrehozásával 

egyidejűen vagy az új fiókba való belépést követően lehetséges), 

 Gomez kirendeltségeken a jelentkezési lap kitöltésével. 

Figyelem: A Gomez Klub Programban való részvétel elengedhetetlen feltétele a gomez.hu-n levő 
felhasználói fiók. Ha az Ügyfél még nem rendelkezik ilyen fiókkal a Gomez kirendeltségen történő űrlap 
leadásakor, akkor ez a felhasználói fiók automatikusan létrejön. 
 
Egy résztvevő egyszerre csak egy felhasználói fiókkal rendelkezhet a Gomez Klub Program keretén belül. 

Adatvédelmi 
irányelvek (személyes 
adatok) 

A Gomez Klub Programba való belépéskor megadott és tárolt személyes adatok védelméről és kezeléséről 
az Adatvédelmi Irányelvek alatt találhatók részletes információk. 

Jogi korlátozások A résztvevő nem jogosult a Gomez Klub Programban való részvételhez kapcsolódó jogokat más személyre 
átruházni, és ezen jogokat meghatalmazott képviselőn keresztül sem tudja gyakorolni (a Gomez Klub 
Programban való részvétel és a kapcsolódó jogok használata személyes természetű). 
 
A Gomez Klub Program keretében megvásárolt termékeket a résztevő nem értékesítheti tovább. 
 
A programmal kapcsolatos reklamációkat postai levélben vagy e-mailben az alábbi címre lehet beküldeni 
a hiba észrevételétől számított 14 naptári napon belül: 
GOMEZ S.A. 
Gomez Klub 
Diamentowa 9 
62-002 Suchy Las 
Lengyelország/Poland 
e-mail: shop@gomez.hu 
A 14 napon túl leadott reklamációk már nem kerülnek elbírálásra. A reklamációkra a kézhezvételtől 
számított 30 napon belül adunk választ. 
 
A gomez.hu internetes felületen, és az azokon elérhető szolgáltatások (többek között a Gomez Klub 
Program keretén belül lebonyolított vásárlások) használatához szükséges technikai feltételekről a 
gomez.hu Szabályzatában találhatók iránymutatások (további információk itt). 
A Gomez figyelmeztet arra, hogy az elektronikus szolgáltatások használata bizonyos kockázatokkal is 
járhat. Az ilyen veszélyekről való iránymutatást itt találja. A Gomez igyekszik mindent megtenni, hogy ezen 
kockázatok számát minimálisra csökkentse.  

Kilépés a Programból A résztvevő bármikor visszamondhatja a Programban való részvételt. A Programból való törlés során 
minden adat elveszik (ezzel együtt a felhasználó által gyűjtött hűségpontok és az ehhez kapcsolódó 
kedvezmények is elvesznek). 
 
A Gomez Klubból való törlés a Gomez Klub Program „lemondási nyilatkozat” űrlap segítségével történik, 
de ennek kitöltése nem kötelező. Ezen űrlap az alábbi linken tölthető le. 
 
   
A Gomez Klub Programban való részvételtől való elállást postai úton vagy e-mailben az alábbi címre kell 
beküldeni: 
 
GOMEZ S.A. 
Gomez Klub 
Diamentowa 9 
62-002 Suchy Las 
Polska/Poland 
e-mail: shop@gomez.pl 
 
A Gomez Klub Programban való részvételről, az ehhez kapcsolódó kedvezményekről és a kapcsolódó 

mailto:shop@gomez.pl
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szolgáltatásról való lemondás, a gomez.hu honlapon keresztül elektronikus úton (a lemondás esetén a 
Gomez Klub Programba való belépés esetén 14 napon belül), vagy a megszűnésről azonnali hatállyal (ha 
a lemondás a Gomez Klub Programhoz való csatlakozás időpontjától számított 14 nap elteltével érkezett 
 
be, ha az Ügyfélszámla létrehozásától számított 14 napon belül benyújtott lemondáskor az Ügyfél jelezte). 
Minden esetben a Gomez Klub programban való részvételből való lemondás ingyenes. 

Szabályzat 
módosításai 

A Gomez módosításokat hajthat végre a Szabályzatban a következő esetekben: 

 ha azok kötelező vagy viszonylag kötelező erejű fogyasztói jogváltozások (illetve olyan viszonylag 

kötelező érvényű szabályozás, amelyben a változtatás a fogyasztó javára történt) a gomez.hu, 

internetes áruházának ajánlatában az Ügyfél és a Gomez közötti jogviszonyra vonatkozó vagy a 

Gomez által a honlapján nyújtott szolgáltatások vagy ott kínált termékek értékesítésére 

vonatkozó jogi rendelkezések, vagy ezen rendelkezésekhez való igazítások, 

 ha az illetékes bíróság vagy egy felsőbb szerv rendelkezései miatt az előírások módosítása 

szükségessé vált,abban az esetben, ha a szabályozás valamelyik része ellentmond az illetékes 

hatóság vagy bíróság általi szabályozásnak; 

 ha a szabályzat valamelyik pontja egy illetékes hatóság vagy bíróság megítélésre szerint a 

versenyjog szabályába ütközik, tisztességtelennek minősül, vagy kollektív fogyasztói érdekeket 

sért 

 ha a gomez.hu weboldalon, a biztonság növelése céljából vagy új funkciók hozzáadása során 

létrejött technikai és technológiai változások történtek a honlapon vagy új szolgáltatások 

kerültek bevezetésre, vagy a Szabályzatban megadott címek vagy elérhetőségekben változás állt 

be. 

 
A Szabályzat megváltoztatása esetén a Gomez az új szabályzatot a gomez.hu honlapján, teszi közzé, és e-
mailben értesíti az Ügyfeleket a szabályzatok módosításáról. 
 
Az Ügyfél a Szabályzat módosításáról szóló értesítés napjától számított 14 napon belül jogosult a Gomez-
zel kötött szerződést felmondani, amelyre a Szabályzat módosítása vonatkozik. 
 
Az Ügyfélre a módosított Szabályok vonatkoznak, amennyiben a változásról szóló tájékoztatás 
tudomásulvételétől számított 14 napon belül nem nyújt be (levélben vagy e-mailben) fellebbezést. A 
Szabályzatmódosítás elfogadásának hiánya egyenértékű a Gomez-zel kötött korábbi szerződés 
felmondásával, és a módosított szabályzat elfogadásával. 
 
A Szabályzatban létrejött módosítások nem sérthetik az Ügyfél jogait (különösen a Szabályzat 
módosítása előtt leadott megrendelések esetében). 

 


