KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

3 : 1 : 2500 : >5000
3 szolgáltatási csoport kedvezményeinek lehetősége, 1 díjért,
2500 kedvezményadó partnernél, közel 5000 szolgáltatási területen!

1., HanCo. Business és HanCo. Family Card

Cégünk, a HanCo. Menedzseriroda Kft. kétféle tagsági kártyát bocsát ki szolgáltatásai keretében:
•

HanCo. Business Card: Vagy azok a vállalkozók, cégek, vállalkozásvezetők kapják,
akik a HanCo. Exkluzív Üzleti Társaság tagjaként megrendelik valamelyik üzleti
csomagunkat (Alap, Max, Pro – www.hanco.hu/szolgaltatasaink -) Vagy azok, akik
önállóan megvásárolják (csak a kedvezmények igénybevétele céljából) a HanCo.
Business Cardot. A kedvezményeket alkalom- és létszámkorlátozás nélkül lehet
igénybe venni magán és üzleti célra egyaránt. A HanCo. Business Card nevesített
(szerepel rajta a vállalkozás és a magánszemély neve is), másra át nem ruházható. A
kedvezményeket mindig a számla teljes végösszegéből adják. A szolgáltató partnerek
a számlát a tagsági kártyán szereplő vállalkozás nevére állítják ki, így azok
(figyelembe véve az adójogi szabályokat), költségként elszámolhatók. A tagsági
kártyák érvényességi ideje: 1 év.

•

HanCo. Family Card: Azok a magánszemélyek, családok, baráti társaságok kapják,
akik megvásárolják a HanCo. Family Club tagságot. A HanCo. Family Club tagjainak
biztosítjuk mindazokat a HanCo.-s szolgáltatásokat, amiket itt megtalálnak:
www.hanco.hu/family A HanCo. Family Carddal a kedvezményeket alkalom- és
létszámkorlátozás nélkül lehet igénybe venni, kizárólag magán célra. A HanCo. Family
Card nevesített, másra át nem ruházható. A kedvezményeket mindig a számla teljes
végösszegéből adják. A számlát a kártyatulajdonos nevére állítják ki. A tagsági
kártyák érvényességi ideje: 1 év.

• A szolgáltatások igénybevételekor a kedvezmények egyéb árelőnnyel nem vonhatók össze (a
HanCo. Menedzseriroda közvetlenül szerződött partnerei általában jóval magasabb
kedvezményeket adnak tagjainknak, mint az megszokott a magán és az üzleti életben).
• A szolgáltatások kedvezményes igénybevételét a szolgáltató partnerek felé előre kell jelezni az
adminisztratív nehézségek (pl. pénztárgépbe a kedvezmény átvezetése) elkerülése érdekében.
• A partnerszolgáltatónak lehetősége van a tagsági kártya jogosultságát az igénybevevővel egyeztetni.
• Amennyiben a szolgáltató partner a tagsági kártya használatakor visszaélést tapasztal, úgy a
szolgáltatás kedvezményes nyújtását megtagadhatja.
• A tagsági kártya elvesztését, megrongálódását a tulajdonosa haladéktalanul köteles a kibocsátóval
közölni, hogy az a szükséges intézkedéseket megtehesse.
• A szolgáltatók bővülését, változását a HanCo. Menedzseriroda a honlapján folyamatosan publikálja.

2., Euro Discount Club logo (EDC) a HanCo. tagsági kártyák hátoldalán

HanCo. Business Card
tagsági kártya hátulja

HanCo. Family Card
tagsági kártya hátulja

Exkluzív együttműködési megállapodás keretében, a HanCo. Menedzseriroda partnerei igénybe
vehetik Magyarországon az összes, kedvezményt adó EDC szolgáltató partnert.
Az EDC - a CardSolutions Group tagjaként - Magyarország legnagyobb létszámú törzsvásárlói
rendszere, mely országosan 900 kártyaelfogadó helyen (üzletekben, szolgáltató-helyeken stb.), illetve
webáruházban azonnali kedvezményt biztosít az élet minden területén mindazoknak, akik
rendelkeznek olyan érvényes plasztikkártyával, melyen szerepel az EDC logója.
Minden, a HanCo. Menedzseriroda által kibocsátott tagsági kártya hátulján megtalálható az
EDC logó, mellyel partnereink jogosulttá válnak az összes EDC partner szolgáltatóinak
kedvezményes igénybe vételére.
Az EDC logós szolgáltatások igénybevételének sajátosságai:
•

A HanCo. Tagsági Kártya tulajdonosok, amennyiben „EDC logós szolgáltató partnert” vesznek
igénybe (honlapunkon publikáljuk, illetve a szolgáltatóknál ki van téve az EDC matrica), ott a
kedvezményes, akciós termékekre, szolgáltatásokra is biztosítják a kedvezményt az
alábbi módon: legalább az általánosan, folyamatosan publikált kedvezmény 50%-át
minimum kötelesek nyújtani ekkor is a szerződéses partnerek.

3., Minden HanCo. Tagsági Kártyához az általunk különállóan biztosított kártya:
Magyar Turizmus Kártya

A HanCo. Menedzseriroda által kibocsátott tagsági kártyák mellé a Hotelinfo Kft.-vel való
együttműködés keretében biztosítunk egy biankó (nem névre szóló) Magyar Turizmus Kártyát. Mivel
ez a kártya nincs nevesítve, így azt bárki használhatja a HanCo. Business, vagy a HanCo. Family
kártyával rendelkezők közül. A Magyar Turizmus Kártya (a HanCo. tagságikkal ellentétben), mindig,
minden év január 31.-ig érvényesek, függetlenül attól, hogy mikor rendelte meg üzleti partnerünk a
HanCo. Tagsági Kártyát (vagy kapta grátisz a HanCo. Üzleti Csomagokhoz).
A Magyar Turizmus Kártyát három féle módon használhatják. Vannak olyan kedvezmények,
amelyeket egyszerűen a kártya felmutatásával kaphatnak meg - azaz az érvényességi időn belül
korlátlanul élvezhetik -, míg más esetekben ez néhány alkalomra korlátozódik, ekkor a kártya mellett
található szelvényfüzet megfelelő értékszelvényének leadása szükséges az olcsóbb, vagy ingyenes
szolgáltatás igénybevételéhez. Valamint van internetes elektronikus szelvénycsomag is publikálva.
A kártya mellé biztosítjuk a Hungary Info turisztikai katalógust, amely praktikus A/5-ös formájával
köszönti a belföldi idegenforgalmi szolgáltatások iránt érdeklődőket! A kártya használatával
kapcsolatos minden információt ebben a kiadványban találnak.
A Hungary Info turisztikai katalógus országrészenként - régiónként - mutatja be a hazai szállás- és
vendéglátóhelyeket, kulturális értékeinket. Magyarország szinte teljes körű szálláshely-kínálatát
településenként és a szálláshely neve szerint a katalógus szintén tartalmazza.
A HanCo. Tagsági Kártyákkal igénybe vehető, folyamatosan bővülő kedvezmények naprakészen
szerepelnek a www.hanco.hu/szolgaltatoi_kedvezmények menüpontunkban, illetve letölthető pdf
formátumban is a HanCo. Menedzseriroda weblapján.

