Péntech Solutions Kft.
Ajánlóprogram
Promóciós közlemény
A Péntech Solutions Kft. (székhely: 1125 Istenhegyi út 33c), (a továbbiakban úgy is, mint „Szervező”)
azzal a céllal, hogy meghatározott Péntech által közvetített termékek népszerűsítésre kerüljenek,
ajánlási programot (a továbbiakban úgy is, mint „Program”) indít, melynek keretében üzletszerű
tevékenység nem folytatható.
A Programban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A Program során
szolgáltatott személyes adatok rögzítése az érintett kifejezett hozzájárulása alapján történik, azokat a
Szervező kizárólag saját marketingcéljaira használhatja fel. Az adatkezelés során a Szervező
maradéktalanul betartja az információs önrendelkezési jogról szóló törvény előírásait (2011. éviCXII.
törvény), az adatokat harmadik személynek nem továbbítja.
A Programban résztvevők a hozzájárulás megadása előtt az adatvédelmi szabályzat alapján teljes körű
tájékoztatást kapnak az adatkezelés céljáról és kezelésének módjáról. Amennyiben a jelen szabályzat
valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok és a Szervező adatvédelmi irányelvei
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
A Programban a Szervező munkavállalói, külsős partnerei, illetve szerződött együttműködő partnerei
Ajánlóként kedvezményben nem részesülhetnek, e személyek a programból kizárásra kerülnek.

Promóció leírása
A promóció keretében az Ajánlók ajánlhatják a Szervező által közvetített digitális faktoring
szolgáltatást, illetve a Szervező portfóliójába tartozó hiteltermékeket olyan KKV-knak (szükségképpen
jogi személyek), akik 1. faktoring termék ajánlás esetén nem rendelkeznek a BÁV Faktor Zrt-vel élő
faktoring szerződéssel, 2. hiteltermék ajánlása esetén nem az MKB Bank Nyrt ügyfelei, és nem állnak
az MKB Bank Nyrt-vel üzleti kapcsolatban (továbbiakban „Ajánlott”). A sikeres ajánlás alapján Ajánló
kedvezményre jogosult jelen hirdetményben meghatározott feltételek szerint. Ajánló bármely
Magyarországon bejegyzett jogi személy, illetve magyar állampolgárságú magánszemély lehet. Mind a
Szervező, mind a Báv Faktor Zrt, mind pedig az MKB Bank Zrt fenntartja magának a jogot arra, hogy
indokolás nélkül eldöntse, kivel köt szerződést és kivel nem. Különösen nem lehet Ajánlott olyan cég,
mely felszámolás, csőd, kényszertörlés vagy bejegyzés alatt áll, illetve amellyel szemben végrehajtás
van folyamatban.
A Programban kedvezményre jogosult résztvevők (Ajánlók) kötelesek együttműködni annak
érdekében, hogy a kedvezmények részükre elszámolásra kerülhessenek. Ha ezen együttműködési
kötelezettségének valamely résztvevő nem tesz eleget, és ennek következményeként az időben való
rendelkezésre bocsátása meghiúsul, úgy e körülmény a Szervező terhére nem róható fel.

Ajánlás módja, ajánlható termékek
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Érvényes ajánlást az Ajánló a Szervező online platformján, a www.pentech.hu-n (a továbbiakban úgy
is, mint „Platform”) erre a célra kialakított online ajánlási felületen kezdeményezhet. Az Ajánló és az
Ajánlott lehet ugyan az a személy jelen tájékoztató rendelkezéseivel összhangban.

A kedvezmény mértéke és elszámolásának módja

Termék neve
Faktoring

Hiteltermék

Az Ajánló kedvezménye
10.000ft értékű eMAG
vagy
ahhoz
hasonló
vásárlási utalvány

A sikeres ajánlás feltétele
Ajánlott
érvényes
és
hatályos
faktoring
keretszerződést köt a BÁV Faktor Zrt-vel Szervező
igazolható
közvetítésén
keresztül,
és
a
szerződéskötési díjat szabályosan megfizeti.
10.000ft értékű eMAG Ajánlott
érvényes
és
hatályos
Széchenyi
vagy
ahhoz
hasonló hitelszerződést köt az MKB Bank Zrt-vel, Szervező
vásárlási utalvány
igazolható közvetítésén keresztül 10.000.000 forintot
meghaladó hitelkeret tekintetében.

Érvényes ajánlás esetén a vásárlási utalvány az online ajánlási felületen megadott email címre kerül
kézbesítésre az érvényesülést követő 30 napon belül. A cím helyességéért, illetve az email fiók levelek
fogadására alkalmassá tételéért Ajánló felel, Szervező minden felelősséget kizár. Ha az érvényes
ajánlást követő 30 napon belül nem érkezik meg a kedvezmény, Ajánló köteles ezt Szervező
elérhetőségén (sales@pentech.hu) jelezni.
Az Ajánló korlátlan számban adhat ajánlást, de a sikeres ajánlásai után legfeljebb 10 kedvezményre
jogosult az ajánlási programban.
Amennyiben az ajánlás elszámolása során csalásgyanú merül fel, a Szervező jogosult az ügyfeleknek
korábban adott kedvezmény azonnali visszavonására, illetve a kedvezmény jóváírásának
megtagadására. A kedvezmény juttatója a Péntech Solutions Kft.
Szervező pusztán az érvényes utalvány Ajánló részére való továbbításáért felel, semmilyen formában
és mértékben nem felel az utalvány beváltása során, vagy azt követően felmerült problémáért, így
különösen nem felel az utalványból vásárolt árukért és a vásárlás folyamatáért. A kedvezmény
juttatásából az Ajánlóra nézve fennálló minden adó- illetve egyéb teher az Ajánlót terheli.
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