NYILATKOZAT A TAMÁSI KÁRTYA-PROGRAMMAL KAPCSOLATOS RÉSZVÉTELRŐL

Alulírott nyilatkozom, hogy az általam képviselt vállalkozás részt kíván venni a Tamási Kártya
programban az alábbi feltételekkel:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

A programhoz való csatlakozás önkéntes, jelen dokumentum aláírásával határozatlan ideig
érvényes.
Visszavonására, illetve módosítására kizárólag írásban, a Polgármesteri Hivatalban leadott
kérvénnyel van lehetőség.
A Tamási Kártya által nyújtott kedvezményt a kedvezményt nyújtó összevonhatja saját
kedvezményével, de vállalja, hogy biztosítja legalább az 1. számú mellékletben rögzített
kedvezményt a Tamási kártya jogszerű használójának.
Az kedvezményt nyújtó a részére biztosított matricát, vagy képet köteles a az 1. számú
mellékletben leírt üzlet(ek)ben jól látható helyen, a bejárat közelében és amennyiben
lehetőség van rá a pénztárnál kihelyezni, ami ezáltal tájékoztatást nyújt arról, hogy az
adott üzlet Tamási Kártya elfogadóhely.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a mindenkor hatályos Tamási Kártyáról szóló rendelete
alapján az abban meghatározott személyi kör megvásárolhatja a kedvezményeket nyújtó
Tamási Kártyát, mely az előre meghatározott időtartalomra feljogosítja használóját/
felmutatóját a felkínált kedvezmények igénybevételére a kártyán azonosítható
érvényességi idő alatt és felhasználható a kedvezményt nyújtó által megadott üzletben.
Kedvezményt nyújtó hozzájárul ahhoz, hogy Tamási kártya elfogadóként az adatlapon
megadott információk megjelenhessenek mind az elektronikus, mind pedig a nyomtatott
sajtóban, valamint a Tamási kártyát népszerűsítő kampányok során, valamint
szerepeljenek a www.tamasikartya.hu weboldalon az elfogadóhelyek listájában.
Kedvezményt nyújtó vállalja,hogy az itt vállalt kedvezményt minden Tamási Kártyát
jogszerűen használó részére biztosítják, diszkrimináció mentesen.
Kedvezményt nyújtó vállalja, hogy a kedvezmény érvényesítésének a fizetéssel és
számlaadással kapcsolatos részeit saját hatáskörben,a jogszabályoknak megfelelően végzi,
és az ezzel kapcsolatos esetleges plusz kiadás költségeit vállalkozó vállalja (pénztárgép
programozása, kedvezmény nyilvántartás, stb.).

………………………………………..
Cégszerű aláírás
Tamási, 2012......

1. számú melléklet
A Tamási kártyát elfogadó üzlet(ek) címe, elérhetőségei:
Név:
Cím:
Elérhetőségek:

A nyújtott szolgáltatás/értékesített
termék/termékkör megnevezése

pl:






Az érvényesítendő kedvezmény mértéke
százalékban kifejezve az áru üzletben
feltüntetett árához képest

ingatlanközvetítési jutalékából –5%
sportszer árából – 10%;
Minden termékre kivéve akciós termékek, más kedvezménnyel nem vonható össze - 10%
Minden termék – 1000 Ft felett vásárolt termékek árából 10%
Étel étlapról – 10%

………………………………………..
Cégszerű aláírás
Tamási, 2012......

