Klubkártya
A Tisza Mozi Kft. a TISZApART moziba, hűséges és rendszeres vendégeink számára Art
Mozi Klubkártya alkalmazásával 15 %-os kedvezményt nyújt a teljes árú (nem
kedvezményes) mozijegy vásárlására, 15%-os kedvezményt az élő koncert jegy vásárlásra,
illetve 5%-os kedvezményt az Art Caféban. /Ez a kedvezmény az informatikai rendszer
korszerűsítését követően kerül bevezetésre./
A chipkártya megváltható és használható, illetve újratölthető a mozi jegypénztárában.
További kedvezmények: Havi egy ingyen popcorn minden kártya tulajdonosnak. Rendszeres
hírlevél és különleges akciók csak kártyatulajdonosoknak (pl. sörkóstoló kerti partik, ingyenes
terasz koncertek.)
VIP tagoknak, belépőjegy elővételi lehetőség (hely biztosítása) a várhatóan nagy érdeklődésre
számot tartó előadásokon, koncerteken, programokon, valamint kedvezményes terem bérleti
lehetőség.
KLUBKÁRTYA-SZABÁLYZAT
A Tisza Mozi Kft által üzemeltett TISZApART MOZIBAN és Art Caféban.
Jelen szabályzat hatálya a Tisza Mozi Kft. („Kibocsátó”) által forgalomba hozott Klubkártya
használatának részletes szabályait tartalmazza.
Klubkártya kibocsátójának adatai:
Név: Tisza Mozi Kft.
Székhely: 5000 Szolnok, Templom u. 4.
Cégjegyzékszám: 16-09-000281
Nyilvántartásba vevő szerv: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 10332245-2-16
Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Rt.
Számlaszám: 12050002-00107762-00100002
E-mail cím: tiszamozi@tiszamozi.hu
Telefonszám: +36 56 424910

Klubkártya kiváltása
Klubkártya a kibocsátótól vásárolható.
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A Klubkártya megvásárlója a vásárláskor aláírásával elfogadja a jelen szabályzatot.
A Klubkártya megvásárlásakor név, e-mail cím megadása szükséges.
A Klubkártya ára diákoknak és nyugdíjasoknak, fogyatékkal élőknek 5000 Ft/év, felnőtteknek
10.000,- Ft, /év, VIP támogatói klubkártya 50.000 Ft/ év.
A Klubkártya ára teljes egészében levásárolható.
A Klubkártya érvényességi ideje egy év (azaz a váltás napjától számított egy év). Az
érvényességi idő meghosszabbítása korlátlan alkalommal lehetséges, azonban ahhoz mindig
szükséges legalább egy, az érvényességi időn belüli Klubkártyával történő vásárlás.
A lejárt, érvénytelenné vált Klubkártyákon maradt összeget a kártya kibocsátója, a Tisza Mozi
Kft, visszatéríti a kártyatulajdonosoknak, vagy lehetővé teszi az összeg felhasználását a
kedvezmények érvényesítése nélkül.
Klubkártya felhasználása
A Klubkártya névre szóló, és a vásárló tulajdonát képezi, átruházása elajándékozása és
kereskedelmi forgalomba hozása nem engedélyezett.
A Klubkártya célja kettős, egyrészt kedvezmények igénybevételére jogosít, másrészt
feltölthető rá pénz és az levásárolható a kibocsátó által üzemeltetett TISZApART MOZIBAN
és Art Caféban.
A Klubkártyára feltöltött, vásárlásra szánt összeg a kártya érvényességi időtartama alatt teljes
egészében - kezelési költség levonása nélkül –vásárlásra fordítható a Kibocsátónál, a jelen
szabályzatban megjelölt helyeken.
Kibocsátó nem biztosítja, hogy a kártyára feltöltött összeget más helyen fel lehet használni.
A Kibocsátó fenntartja a jogot a kedvezmények mértékének, a Klubkártyára feltölthető
keretösszegek, valamint a kedvezményt biztosító Klubkártyák árának megváltoztatására, a
kedvezmények megszüntetésére.
A jelen szabályzatban szereplő kedvezmények egymással, valamint más kedvezményekkel
nem vonhatók össze.
A kedvezmények érvényességét, beválthatóságát Kibocsátó előzetesen korlátozhatja.
A mozijegyek kiadása elektronikus rendszeren keresztül történik, így annak bármilyen hibája
esetén a javítás idejére a Kibocsátó szüneteltetheti a kedvezményes jegyek kiadását.
A Kibocsátó megtagadhatja a kedvezmények biztosítását, amennyiben a Klubkártyával
történő visszaélést tapasztal.
A kedvezmény érvényesítésének feltétele a kedvezményre való jogosultság felhasználáskori
megléte, melyet a pénztáros és a jegykezelő ellenőrizhet.
A Klubkártya elvesztése, ellopása esetén a Klubkártya letiltható, kártyacsere kizárólag a
Klubkártya adatainak pontos megadásával, díjfizetés ellenében lehetséges. A bejelentés
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elmulasztásából, illetve a téves bejelentésből származó károkért való felelősséget a Kibocsátó
kizárja.
A Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy a le nem járt érvényességi idejű Klubkártyákat
visszavonja.
Készpénzfizetési számlát, nyugtát a kártya felhasználásakor (vásárláskor) áll módunkban
kiállítani, feltöltéskor nem.
Biztosított kedvezmények
A Klubkártya felhasználója az alábbi kedvezmények igénybevételére jogosult:
a. A Klubkártya tulajdonosa mozijegy vásárlásakor 20% kedvezményre jogosult a mozi teljes
helyárából. A kedvezményes jegyár a Klubkártyán lévő összegből kerül levonásra.
b. A Klubkártya tulajdonosa koncertjegy vásárlásakor 15% kedvezményre jogosult a koncert
helyárából. A kedvezményes jegyár a Klubkártyán lévő összegből kerül levonásra.
c. Egy előadásra egy Klubkártyával legfeljebb 2 (kettő) mozijegy vásárolható.
Vegyes rendelkezések
Felek rögzítik, hogy törekednek arra, hogy az esetlegesen felmerülő jogvitáikat békés úton
rendezzék.
Kibocsátó fenntartja magának a jogot, hogy jelen szabályzatot az irányadó jogszabályokkal
összhangban bármikor egyoldalúan módosítsa. A hatályos szabályzat az elfogadóhelyeken és
a Kibocsátó honlapján hozzáférhető.
A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (új
Hpt.) 6 § 1/16. és 51. pontjai alapján a Klubkártyák nem minősülnek készpénz-helyettesítő
fizetési eszköznek.
Jelen szabályzatra. valamint a kártyahasználat jelen szabályzatban nem rögzített kérdésekre a
Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai és előírásai irányadóak.
Jelen szabályzat 2020. december 03. napján lép hatályba.
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