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Törzsvásárlói program és törzsvásárlói kártya szabályzat 

általános szerződési feltételek 

A Szirom Patikák Törzsvásárlói rendszerének működtetése és az ehhez kapcsolódó kártya 

kibocsátása (a továbbiakban: Törzsvásárlói Program) a Road Partner Kft. kizárólagos 

tevékenységébe tartozik.  

A program működtetőjének adatai, elérhetősége: 

Road Partner Kft. (a továbbiakban: Szervező) 

Székhely: 1106 Budapest, Kabai u. 1. 

E-mail: info@szirompatikak.hu 

Honlap elérhetősége: www.szirompatikak.hu 
 

A programhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató, annak elérhetősége a programba történő 

belépéskor a belépő érintett részére ismertetésre kerül, és a hatályos tájékoztató a www. 

szirompatikak.hu honlapon és az elfogadóhelyeken folyamatosan elérhető. 

Jelen szabályzat a gyógyszertár elfogadóhelyekkel kapcsolatos törzsvásárlói kártya használati 

feltételeket rögzíti. A szabályzat rögzíti továbbá a Törzsvásárlói Program Szervezőjére, az 

elfogadóhelyekre és a kártyabirtokosokra vonatkozó általános szerződési feltételeket.  

A Szirom Patikák hálózatos törzsvásárlói partnerkártyát a kártyabirtokos minden csatlakozott 

gyógyszertárban egyformán használhatja, a Törzsvásárlói Program mindenkor hatályos 

szabályai szerint. A Szervező valamennyi kibocsátott és szabályosan használt kártya 

vonatkozásában – jelen szabályzatban leírtak szerint - azonos jogokat és kedvezményeket 

biztosít. A Törzsvásárlói Programhoz történő csatlakozás önkéntes alapon történik. 

Kártyabirtokos: az a nagykorú természetes személy, aki az igénylőlap megfelelő kitöltésével a 

Törzsvásárlói Programba regisztráltan belép és érvényes törzsvásárlói kártyával rendelkezik. 

Elfogadóhely, partner: az a Szirom Patikák közösségéhez csatlakozott közforgalmú 

gyógyszertár (az azokat működtető gazdasági társaság), amely a Törzsvásárlói Programban 

részt vesz, elfogadva a hálózatos kártya rendszerének feltételeit és aktuális szabályrendszerét.  

A Magyarország területén működő közforgalmú gyógyszertárak saját hatáskörükben, maguk 

dönthetnek arról, hogy a Szirom Patikák együttműködéshez csatlakoznak, illetve, hogy a 

Törzsvásárlói program rendszeréhez – kizárólag teljeskörűen – csatlakoznak-e vagy sem. Az 

elfogadóhelyek aktuális listája a www.szirompatikak.hu honlapon található. A Szervező 

jogosult az elfogadóhelyek részvételi jogosultságának bővítésére és visszavonására.  

 

I. A törzsvásárlói program területi, időbeli és személyi hatálya 

A Törzsvásárlói Program Magyarország területére terjed ki. A Törzsvásárlói Program keretében 

kibocsátott kártya határidő nélkül felhasználható, lejárati ideje nincs, visszavonásig érvényes. 

A törzsvásárlói kártya névre szól, a regisztráltan belépett személy aláírásával érvényes, 

ugyanakkor használata a gyógyszertári vásárlások alkalmával nem személyhez kötött. 

II. Törzsvásárlói kártya igénylése, igénylésre jogosultak köre 

Törzsvásárlói kártya igénylésére a törzsvásárlói programban résztvevő közforgalmú 

gyógyszertárban van lehetőség. Az igénylőlap megfelelő kitöltését követően a plasztik kártya a 

vásárló részére átadásra kerül, ezzel a regisztráció teljesül. A kártya ingyenes. A kártya 
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igénylésére 18. életévet betöltött természetes személy jogosult. Egy személy részére egy 

azonosító kártya bocsátható ki. A regisztrációval a vásárló az adatkezelési tájékoztatót is 

elfogadja. A kártya igénylésével egyidejűleg a vásárló nyilatkozik arról, hogy a Szirom 

Törzsvásárlói Program hírlevelére feliratkozik vagy sem. A hírlevéllel, üzleti célú 

megkereséssel kapcsolatos nyilatkozatát a kártyabirtokos jogosult a Szervező részére 

megküldött írásbeli nyilatkozatával megváltoztatni. 

III. Kártya használata 

A Törzsvásárlói Program keretében kibocsátott kártya úgynevezett hálózatos kártya, így az 

valamennyi a Szirom Patikák törzsvásárlói programjához csatlakozott közforgalmú 

gyógyszertárban használható. A kártya egy nap több alkalommal is használható, annak 

gyakorisága, a vásárlás összege nem korlátozott.  

A kedvezmények érvényesítéséhez a törzsvásárlónak legkésőbb a végösszeg megállapításáig át 

kell adnia a törzsvásárlói kártyáját. A végösszeg megállapítását, vásárlás lezárását, illetve a 

nyugtázást követően a törzsvásárlói kártya nem használható. Amennyiben a törzsvásárlói 

kártyát a vásárló elmulasztja használni, utólag a kedvezmény nem állapítható meg számára. A 

vásárlással, törzskártya használattal kapcsolatos utólagos reklamációt a Szervező nem fogad el. 

IV. Kedvezményes termékek köre, a kedvezmény meghatározása 

A Törzsvásárlói Programban a szabályosan kibocsátott és használt kártya, a csatlakozott 

gyógyszertárakban, az alábbi cikkcsoportokra biztosít egységesen, vásárlásonként fix, 5%-os 

kedvezményt: 

- egykomponensű homeopátiás készítmények 

- többkomponensű homeopátiás készítmények 

- nem támogatott kötszerek 

- nem támogatott segédeszközök 

- nem támogatott csomagolóanyagok 

- göngyölegek 

- fertőtlenítőszerek, reagensek 

- higiéniás cikkek 

- gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek 

- étrendkiegészítők, élelmiszeripari termékek 

- kozmetikumok 

- egyéb termékek 

- OTC gyógyszerek. 

A fentiekben fel nem sorolt cikkcsoportokra a Törzsvásárlói program és az abban biztosított 

kedvezmény nem terjed ki. 

 

A kártyabirtokos az elfogadóhelyen a vásárlás alkalmával tájékoztatást kérhet arról, hogy a 

megvásárolni kívánt termékek közül melyek azok, amelyek a törzsvásárlói vagy egyéb 

kedvezménnyel érintettek.  

 

A kedvezmény alapja a fogyasztói ár. A csatlakozott gyógyszertárak a kedvezményes 

termékkörbe tartozó termékek fogyasztói árát saját hatáskörükben határozzák meg, így az egyes 

gyógyszertárakban a termékek fogyasztói ára eltérő lehet. Ennek következtében ugyanazon 

termékek esetében a fogyasztói árak eltérése miatt a kedvezmény összege is eltérést mutathat, 

ugyanakkor a kedvezmény százalékos mértéke minden partnernél azonos.  
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A kedvezmény mértékét a Szervező határozza meg, és fenntartja magának a jogot a 

kedvezmény mértékének és módjának megváltoztatására. Az aktuális kedvezmény 

szabályokról a www.szirompatikak.hu honlapon, illetve a Törzsvásárlói Program partner 

gyógyszertáraiban lehet tájékozódni. 
 

A Törzsvásárlói Program keretében a résztvevők további kedvezményes vásárlási 

lehetőségekben, személyre szabott akciókban részesülhetnek (így különösen, de nem 

kizárólagosan hírlevél, születésnapi, névnapi kupon formájában, szezonális akciók keretében, 

mobil applikáción keresztül). 

 

Amennyiben egy adott termék több akcióban érintett, úgy az akciók, engedmények nem 

vonhatók össze, ugyanakkor vásárlásnál a termék legalacsonyabb fogyasztói árát kell 

alkalmazni. 

 

A Törzsvásárlói Program résztvevői számára a gyógyszertárban érvényesíthető 

kedvezményeken kívüli, más szélesebb körben (hírlevél igénylése, egyéb elfogadó helyek, 

extra kedvezmények) kínált lehetőségekről és azok feltételeiről a www.szirompatikak.hu 

honlap ad aktuális tájékoztatást. Az egyes elfogadóhelyek önállóan, a törzsvásárlói 

kedvezményektől függetlenül is jogosultak akciókat szervezni, ez azonban a már meglévő 

törzsvásárlói akciókat nem érinti. 
 

V. A Törzsvásárlói Programon kívüli egyéb akciók 

 

A Törzsvásárlói Programtól függetlenül, a Szirom Patikák közössége minden vásárlónak 

kedvezményes vásárlási lehetőséget kínál a havonta megjelenő plakátos akciókban és a 

negyedévente megjelenő Szirom Magazinban.  

 

VI. Mobil applikáció 

 

A Törzsvásárlói Programba regisztrált kártyabirtokosok részére elérhető a Szirom Patikák 

mobil alkalmazás, mely ingyenesen letölthető. Az applikációban elérhető a törzsvásárló egyéni 

fiókja, az aktuális akciók, melyek a más formában meghirdetett akciókkal megegyeznek. Az 

applikáció letöltése nem kötelező, anélkül is maradéktalanul igénybe vehetők a törzsvásárlói és 

egyéb kedvezmények. Az applikáció egyfajta technikai segítség a törzsvásárló tájékozódása 

céljából. A mobil applikáció letöltése és használata a törzsvásárló önkéntes döntése alapján 

saját felelősségére történik. 

VII. Elveszett, ellopott vagy megrongált kártya pótlása, cseréje, jogosulatlan használat, 

kilépés 

A törzsvásárlói kártya elvesztését (bármely okból történő birtokból kikerülés) 

megrongálódását, meghibásodását vagy bármely más okból történő érvénytelenné válását a 

kártyabirtokos bármely közforgalmú gyógyszertár elfogadóhelyen bejelentheti. A bejelentést 

követően az elfogadóhely a Szervező részére legkésőbb 5 munkanapon belül továbbítja a 

bejelentést, mely alapján a Szervező a kártyát visszavonja.  A visszavonás, érvénytelenítés 

legkorábbi időpontja a kártyabirtokos bejelentésének napja lehet. A visszavonás napjáig történt 

esetleges jogosulatlan felhasználásért a Szervező és az elfogadóhelyek felelősséget nem 

vállalnak. A kártyabirtokos a bejelentéssel egyidejűleg új törzsvásárlói kártyát igényelhet, 

melyet azonnal át is vehet.  
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 Szervező és az elfogadóhely a vásárlás során a kártyabirtokos személyazonosságának 

vizsgálatát nem végzi el, erre tekintettel a szabálytalanul szerzett kártya vagy illetéktelen 

kártyahasználatért való felelősségét a Szervező és az elfogadóhely teljes mértékben kizárja.  

A kártyabirtokos jogosult a Törzsvásárlói Programból bármikor, indokolás nélkül, azonnali 

hatállyal kilépni. Az erre vonatkozó döntését az elfogadóhelynek minősülő közforgalmú 

gyógyszertárak bármelyikében személyesen közölheti és egyidejűleg köteles a kártyát az ott 

dolgozó gyógyszerésznek, asszisztensnek átadni. Az elfogadóhely a Szervező részére a 

felmondással érintett kártyát haladéktalanul megküldi, azt a Szervező érvényteleníti.  

Egyéb rendelkezések 

A Szervező jogosult a jelen Törzsvásárlói Program szabályzatban foglalt rendelkezések 

betartását ellenőrizni. 

A Törzsvásárlói Program keretében kibocsátott kártya a Szervező tulajdonában áll, a 

kártyabirtokos használati joggal rendelkezik.  

A Szervező jogosult a Törzsvásárlói program feltételeinek módosítására, az akciók, 

kedvezmények módosítására, megszüntetésére, egyes elfogadóhelyek kizárására. Ezt 

megelőzően a Szervező köteles a honlapján az erre vonatkozó tájékoztatást elhelyezni.  

A Szervező jogosult a Törzsvásárlói Program megszüntetésére, melyet a honlapján és az 

elfogadóhelyeken a megszüntetést megelőző legalább 30 nappal köteles közzétenni. A 

megszüntetés napjától valamennyi törzsvásárlói kártya érvénytelenné válik, ebben az esetben a 

kártyabirtokos a használatában álló kártyát nem köteles a Szervezőnek visszaadni. 

A kártyabirtokos a kártya használatával kapcsolatban az elfogadóhelyeken és a Szervezőnél, a 

feltüntetett elérhetőségeken tájékoztatást kérhet, írásban panaszt vagy észrevételt tehet. A 

Szervező a panaszt köteles kivizsgálni és indokolatlan késedelem nélkül ennek eredményéről a 

panaszost tájékoztatni.  

Jelen Törzsvásárlói Program és kártya szabályzat, valamint az ehhez kapcsolódó adatkezelési 

tájékoztató hatályos szövege az elfogadóhelyeken elérhető. 

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései, valamint a Biztonságos és 

gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás 

általános szabályiról szóló 2006. évi XCVIII. törvény rendelkezései irányadók. 

Jelen szabályzat 2022. november hó 5. napjától hatályos és annak visszavonásáig érvényes.  


