
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A KEDVEZMÉNYEK NYÚJTÁSÁHOZ 

 

Fogalommeghatározások: 

ÁSZF: a mindenkor hatályos általános szerződési feltételek 

Kedvezményt nyújtó: Az a cég, intézmény, vállalkozás stb., aki önkéntesen és 

ellenszolgáltatás nélkül a NOE-tagoknak előre meghatározott kedvezményt ad az általa 

nyújtott áru, szolgáltatás árából. 

NOE: a Nagycsaládosok Országos Egyesülete 

Felek: a NOE és a Kedvezményt nyújtó együttesen 

NOE-tag: a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagjai, akik érvényes NOE-

tagkártyával rendelkeznek. Az érvényes NOE-tagkártyára nyújtott kedvezmények a NOE 

tagkártyán lévő tagsorszámhoz tartozó családnak nyújthatók. 

Érvényes NOE-tagkártya: A NOE által kibocsátott tagkártya, ellátva az aktuális év 

érvényesítő matricájával. 

 

Egyéni tagok NOE-tagkártyája: 
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Tagegyesületi tagok NOE-tagkártyája: 

 

 

Elfogadóhely: A Kedvezményt nyújtó minden olyan telephelye, üzlete, ahol a NOE-tagok 

a szerződésben megállapított, a Kedvezményt nyújtó által adott kedvezményt 

érvényesíthetik. 

*** 

1. A NOE a nagycsaládosoknak nyújtott kedvezmények bővítése céljából szerződést köt 

minden olyan kedvezményt nyújtó partnerrel, akiknek a tevékenységi köre nem sérti a 

NOE célkitűzéseit és mindenkor hatályos alapszabályát. A NOE nem köt szerződést olyan 

partnerekkel, akiknek a tevékenysége, célkitűzései nem egyeztethetők össze a NOE által 

vallott értékekkel, vagy bármilyen más szempontból nem állnak összhangban a NOE 

alapszabályával: így különösen dohányterméket árusító üzlettel, italméréssel, szexuális 

jellegű szolgáltatásokat nyújtó cégekkel, társkereső szolgáltatással. 

2. A Kedvezményt nyújtó az általa megállapított árakból a szerződésben meghatározott 

kedvezményt önkéntesen és ellenszolgáltatás nélkül nyújtja. 

3. A NOE a Kedvezményt nyújtótól beérkezett végleges ajánlat kézhezvételét követően 

haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon megküldi a mindenkori hatályos ÁSZF-et is 

tartalmazó szerződési ajánlatot a Kedvezményt nyújtónak. 

4. A Kedvezményt nyújtó honlapján, facebook-oldalán, üzletében, szolgáltatóhelyén, 

illetve minden olyan fórumon és helyen, ahol a vásárlói, partnerei tájékozódni tudnak, 

feltünteti a nagycsaládos kedvezmény igénybevételének a lehetőségét. A Kedvezményt 

nyújtó ezzel kapcsolatban az alábbi embléma használatára jogosult: 

Tagegyesületi 

tagsorszám 

Érvényesítő matrica 

NOE tagegyesület 

megnevezése 



 

5. A Kedvezményt nyújtó jogosult arra, hogy a vásárláskor, illetve a szolgáltatás 

igénybevételekor ellenőrizze a NOE-tagkártya érvényességét. A NOE-tagkártya 

érvényessége naptári évre szól, adott év január 1-jétől december 31-éig tart, az 

érvényességet a kártyán lévő matricán lehet ellenőrizni.  

6. A NOE jogosult arra, hogy a szerződés hatálya alatt bármikor ellenőrizze a 

Kedvezményt nyújtónál az előre meghatározott kedvezmény érvényesítésének 

lehetőségét. 

7. A NOE az általa működtetett www.noe.hu honlapon közzéteszi a mindenkor hatályos 

ÁSZF-t a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva, a módosításokat követően 

legkésőbb 15 napon belül. A Kedvezményt nyújtó az ÁSZF módosításának közlésétől 

számított 30 napon belül jelezheti a módosítással kapcsolatos kérdéseit és ellenvetéseit. 

Közlésnek számít a mindenkor hatályos ÁSZF-nek a Kedvezményt nyújtó e-mail címére 

való elküldése is. 

8. A NOE vállalja, hogy honlapján feltünteti a Kedvezményt nyújtó által kínált 

lehetőségeket a NOE-tagoknak járó kedvezmény mértékével együtt. 

9. A Felek bármelyike felmondhatja a szerződést írásban, 30 napos felmondási idővel: a 

felmondás nem érinti a felmondás közlése előtt megkötött szerződéseknél érvényesíteni 

kívánt kedvezményeket. A felmondást nem kell indokolni. A Felek közös megegyezéssel 

is megszüntethetik a közöttük fennálló szerződést. A NOE külön kiemeli, hogy a 

Kedvezményt nyújtó arculatváltása esetén, illetve ha a Kedvezményt nyújtó vállalkozás 

jogutódlással szűnik meg – különösen akkor, ha a jogutód vállalkozás tevékenysége 

lényegesen eltér a jogelőd vállalkozás, azaz a Kedvezményt nyújtó tevékenységétől –, 

továbbá akkor, ha a Kedvezményt nyújtó tevékenysége és szolgáltatásai bármilyen okból 

nem egyeztethetők össze a NOE értékrendjével, felmondhatja a szerződést.  

10. A Felek a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatályú felmondással is 

megszüntethetik a szerződést.  

11. A Kedvezményt nyújtó kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a NOE részére 

átadott adatait – a Felek között fennálló szerződéses jogviszony időtartam alatt – a NOE 

hirdetés, reklám, tagjainak és leendő tagjainak tájékoztatása céljából felhasználja. A NOE 

http://www.noe.hu/


jogosult arra, hogy a Kedvezményt nyújtó vagy annak üzlete, telephelye részére postai 

vagy egyéb küldeményeket, elektronikus üzenetek formájában ajánlatait és egyéb 

tájékoztatóit megküldje. 

12. A Felek az adataikban, a tevékenységükben, vagy egyéb, a jelen együttműködést 

érintő területen bekövetkező változásokat haladéktalanul jelzik egymásnak. 

13. A Felek a jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton próbálják meg rendezni. 

14. A mindenkor hatályos ÁSZF a Kedvezményt nyújtó és a NOE közötti szerződés 

elválaszthatatlan részét képezi. 


