
Az Auchan MasterCard Unembossed hitelkártya, valamint az Auchan Privatív hitelkártya esetében az alábbi állandó kedvezmények érvényesek:

1.)  Minden nap 5% azonnali kedvezménnyel vásárolhatja meg a piros logó Auchan saját márkás termékeket. A kedvezmény levonása a 
fizetéskor a kasszánál történik.

2.) Minden nap literenként háromszoros Bizalompontot adunk Auchan benzinkúton történő tankolásából - az automata kutak kivételével - 
Auchan kártyás fizetés esetén. A pontjóváírás a tranzakciót követő 24 órán belül megtörténik.

3.) Minden nap háromszoros Bizalompontot adunk az Auchan áruházban történő vásárlások összegéből Auchan kártyás fizetés esetén.. A 
pontjóváírás a tranzakciót követő 24 órán belül megtörténik.

4.) PLUSZ3 –30 000 és 100 000 Ft közötti Auchan kártyás vásárlás esetén válassza a bankkártya terminálon a Plusz3 opciót, amivel 3 hónap 
alatt, kamatmentesen fizetheti vissza vásárlása teljes összegét.. A Plusz3 fizetési opció kizárólag 2010. október 1. után aláírt hitelkártya 
szerződések esetén érhető el.

Kizárólag az Auchan MasterCard Unembossed hitelkártya esetén érvényes további kedvezmény:

1.)  Minden nap Auchan áruházon kívüli vásárlásai után 1000 forintonként 10 Bizalompontot adunk. A pontjóváírás utólag történik a 
következő hónap elején.

 A visszatérítés alapja egy naptári hónap alatt az engedélyezett hitelkeret egyszeri felhasználásának erejéig terjedhet. Amennyiben az 
adott naptári hónapban a vásárlások együttes összege meghaladja az engedélyezett hitelkeretét tárgyhó végén, akkor az engedélyezett 
hitelkeret összege tekintendő a visszatérítés alapjául.

A Bizalompont-gyűjtés feltétele, hogy az Auchan kártya hátoldalán található vonalkód leolvasásra kerüljön, valamint a vásárlási tranzakció 
Auchan kártyával kerüljön kiegyenlítésre. Amennyiben a vásárlási tranzakció nem Auchan kártyával kerül kiegyenlítésre a kártya 
Bizalomkártyaként működik és az alap Bizalompontok kerülnek jóváírásra a számlán. 

Auchan áruházakban gyűjthető Bizalompontok: 

Auchan benzinkúton gyűjthető Bizalompontok:

Kérdése van?

 06 1 888 0000 (Auchan kártya aktiválással, igényléssel, használattal kapcsolatos információk)
 06 40 109 010 (pontgyűjtéssel kapcsolatos információk)

 Oney Magyarország Zrt. 1539 Budapest Pl.: 691.

 oney@oney.hu

  Személyesen az Auchan Pénzügyi Sarokban bármely belföldi Auchan áruházban

Érvényes: 2016. 09.15-tól visszavonásig.
         Oney Magyarország Zrt.       Oney Kft.

HIRDETMÉNY
AZ AUCHAN KÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLLANDÓ ELŐNYÖKRŐL

Az előnyök igénybevételére csAk Az AuchAn kártyA 
ProgrAmhoz csAtlAkozott ügyfelek jogosultAk.

A hitelkártya kibocsátója az Oney Kft. Az Oney Magyarország Zrt., amely a hitelkeretet tartja rendelkezésre, a hitelbírálat jogát fenntartja. Az Oney Magyarország Zrt. a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi 
szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási Kódexnek alávetette magát. Auchan kártya referencia THM: 36,83% (375 000 Ft, 1 év). Részletek a vonatkozó hirdetményben!

Bizalomkártya használata esetén
Bizalompont/vásárlás

Auchan kártyával történő fizetés esetén
További Bizalompont / vásárlás

Áruház 10 pont / 1.000 HUF +2x10 pont / 1.000 HUF

Benzinkút üzemanyag vásárlás 
(automata kút kivételével)

2 pont / liter +2x2 pont / liter

Bizalompont/Vásárolt mennyiség Bizalomkártya használata esetén
Bizalompont/vásárlás

Auchan kártyával történő fizetés esetén
További Bizalompont / vásárlás

0 és 0,999 liter között 0 pont 0 pont

1 és 1,999 liter között 2 pont + 4 pont

2 és 2,999 liter között 4 pont + 8 pont

3 és 3,999 liter között… 6 pont +12 pont
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