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Pit Lane Modelshop  

Törzsvásárlói program / Loyalty program 

(english text below) 

 

Szabályok 

Részvétel 

- a törzsvásárlói programban magánszemélyként történő regisztrált vásárlók vehetnek részt 

- amennyiben nem kíván részt venni a programban valaki, ezt email-ben kell jeleznie az 

info@pitlanemodelshop.com címen 

Egységek jóváírása 

- figyelembe vett összeg: 

o termék vételára Forintban 

o amelyet az esetlegesen használt kuponkód összege csökkent 

o megszerzett egység = vételár – kedvezmény  

Példa: Vásároltál két terméket 100 és 150 Forint összegben, és érvényesítettél egy 

kedvezménykupont 30 Forint értékben. A postaköltség 10 Forint 

A megszerzett egységek így összesen: 100+150-30 = 220 

- a számításban a postaköltséget nem vesszük figyelembe 

- csak olyan vásárlások növelik az egységeket, amelyek teljesültek, tehát a terméket a vásárló kézhez vette 

személyes átvételkor, vagy a csomagkövető rendszerek adatai alapján sikeres a kézbesítés. A webshopban a 

rendelés állapota “Teljesítve” 

- a megszerzett egységek munkanapokon egy alkalommal frissülnek 

Megszerzett egységek érvényessége 

- a megszerzett egységek korlátlan ideig érvényesek, múltbéli vásárlások is számítanak 

Megszerzett egységek lekérdezése 

- az aktuális egységekről az info@pitlanemodelshop.com címre küldött emailben tudsz érdeklődni 

Vásárlói csoportok 

- TALENT (Tehetség) 

o minden regisztráló kezdő csoportja 

o minden 3. vásárlása mellé egyszeri, 10% kedvezménykupont kap 

- CHAMPION (Bajnok) 

o TALENT vevői csoportot követő szint 

o rangsorban a TOP 10-be bekerülő TALENT megkapja ezt a címet 

o állandó 10% kedvezményre jogosult 

o ingyenes szállításra jogosult (csak magyarországi regisztrációval és postázási címmel) 

o ha az összpontszám alapján kiesik a TOP 10-ből, akkor az akkori utolsó vásárlásához képest legfeljebb 

egy évig még maradhat a CHAMPION csoportban. Egy év elteltével, amennyiben nem sikerül 

visszakerülnie az akkori TOP 10-be, a TALENT csoportba kerül át, ahol a 3 vásárlásonkénti, egyszeri 

kedvezményre ismét jogosult lesz  
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- LEGEND (Legenda) 

o a legtöbb egységgel rendelkező CHAMPION vásárló 

o a CHAMPION kedvezményeken felül további 5%-os kedvezményt vehet igénybe (összesen tehát 

15%) 

o ha az összpontszám alapján másvalaki megelőzi, akkor azonal a CHAMPION vásárlói csoportba kerül 

vissza 

Kedvezmény felhasználása 

- a kedvezményt a vásárló kedvezménykuponok formájában kapja, amely kizárólag az ő felhasználói fiókjával 

váltható be 

- a kedvezménykuponok pénzre nem válthatók át, és akciós termékekre nem érvényesíthetőek 

- a CHAMPION és a LEGEND által használható kedvezménykuponok mindaddig beválthatóak, ameddig a 

vásárló a vevői csoportok feltételeinek megfelel 

o amennyiben már nem felel meg ezeknek a feltételeknek, a kedvezménykupon letiltásra kerül 

o a kedvezménykupon újbóli engedélyezéséhez a vásárlónak ismét teljesítenie kell az ahhoz tartozó 

vevői csoport feltételeit.  

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pit Lane Modelshop  

Loyalty program 

 

Participation 
- Customers who are registered as individuals can participate in the Loyalty Program 
- if someone does not wish to participate in the program, they must indicate this by e-mail to 

info@pitlanemodelshop.com 
 
Crediting units 

- amount taken into account: 
o purchase price of the product in HUF 
o reduced by the amount of any coupon code used 
o acquired unit = purchase price discount 
Example: You bought two products for 100 and 150 HUF and validated a discount coupon for 30 
HUF. The postage is 10 HUF 
The total number of units obtained is thus: 100 + 150-30 = 220 

- postage is not taken into account in the calculation 
- only purchases increase the units that have been fulfilled, so the product was received by the customer at 

the time of personal receipt or the delivery is successful based on the data of the parcel tracking systems. 
The status of the order in the webshop is “Completed” 

- the acquired units are updated once on working days 
 
Validity of units acquired 

- the acquired units are valid indefinitely, past purchases also count 
 
Query acquired units 

- you can inquire about current units by sending an email to info@pitlanemodelshop.com 
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Customer groups 
- TALENT 

o the starting group of each registrant 
o You will receive a one-time 10% discount coupon on every 3rd purchase 

- CHAMPION (Champion) 
o Level following TALENT customer group 
o TALENT, which is in the TOP 10, will receive this title 
o is entitled to a permanent 10% discount 
o is entitled to free delivery (only with Hungarian registration and mailing address) 
o If you drop out of the TOP 10 based on your total score, you can still stay in the CHAMPION group 

for up to a year compared to your last purchase at that time. After one year, if you fail to get back 
into the then TOP 10, you will be transferred to the TALENT group, where you will be entitled to 
the one-time discount of 3 purchases again. 

- LEGEND 
o the CHAMPION customer with the most units 
o in addition to CHAMPION discounts, you can take advantage of an additional 5% discount (15% in 

total) 
o If someone else outperforms you based on the total score, you will immediately be returned to the 

CHAMPION customer group 
 
Use of discount 

- the buyer receives the discount in the form of discount coupons, which can only be redeemed with his user 
account 

- discount coupons are not redeemable for cash and are not valid for promotional products 
- discount coupons used by CHAMPION and LEGEND can be redeemed as long as the customer meets the 

conditions of the customer groups 
o If you no longer meet these conditions, the discount coupon will be disabled 
o In order to re-authorize the discount coupon, the buyer must again meet the conditions of the 

corresponding customer group. 


