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Általános tudnivalók partnerek számára 

 

Üdvözöljük a regisztrációs felületünkön! Itt tudják feltölteni az Önök által cégünk munkatársainak 

önként felajánlott kedvezmény(eke)t. 

Tájékoztatjuk, hogy az Önök által felajánlott kedvezményeket a Mercedes-Benz Manufacturing 

Hungary Kft. (a továbbiakban MBMH) dolgozói belső biztonsági jelszavuk megadásával láthatják.  

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi általános tájékoztatót, mielőtt feltölti a kedvezményt! 

Elolvasás után kérjük, jelezzék vissza annak tudomásulvételét. 

Ön annak tudatában adja meg egy kapcsolattartó személy adatait (név, telefonszám, e-mail cím), 

hogy az MBMH illetékes munkatársa ezeken az elérhetőségeken tudja felvenni Önnel a kapcsolatot a 

honlap kezelésében, ill. a kedvezményekkel kapcsolatban esetlegesen felmerülő és tisztázandó 

kérdésekben. 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a kedvezmény nyújtásának alapfeltétele az MBMH belépőkártya 

felmutatása. Így bizonyítják munkatársaink hitelt érdemlően, hogy a cég alkalmazásában állnak, és 

ilyen formán jogosultak az Ön által nyújtott kedvezményekre. 

Az ajánlat nyújtása az Ön részéről önként vállalt kötelezettséget jelent arra vonatkozóan, hogy a 

feltöltött kedvezményt az MBMH munkatársai számára nyújtja. A kedvezmények bármikor 

visszavonhatók (törölhetők), illetve újra feltölthetők az Ön igényei szerint, ennek megfelelően 

frissülnek az információk. Munkatársaink mindig az aktuálisan feltöltött kedvezményt látják a 

honlapon és csak azzal élhetnek. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amíg az ajánlata fent van a 

honlapon, addig munkatársaink joggal számíthatnak az Ön által felajánlott kedvezményekre. 

Az Ön által felajánlott kedvezményt az MBMH illetékes munkatársa hagyja jóvá vagy utasítja el. Az 

MBMH nem hagyhat jóvá olyan szolgáltatóktól származó ajánlatokat, amelyek termékeik vagy 

szolgáltatásaik folytán nem illenek az MBMH illetve a Mercedes-Benz tekintélyéhez és hírnevéhez. 

Amennyiben nem hagyható jóvá az ajánlat, erről e-mailben értesítjük Önt, megindokolva az elutasítás 

okát. 

Amennyiben Ön mégsem nyújtja munkatársainknak az Ön által a honlapra feltöltött kedvezményeket 

a feltételek teljesülése (kártya felmutatása) ellenére sem, vagy a feltöltöttől eltérő mértékű 

kedvezményt nyújt, akkor munkatársaink jelzése után felvesszük Önnel a kapcsolatot a félreértés 

tisztázása érdekében. Amennyiben újabb jelzést kapunk ugyanilyen jellegű problémáról, töröljük a 

regisztrációját és ajánlatait. 

Az Elfogadom gombra kattintással az általános tájékoztatót elolvastam és tudomásul vettem.  


