
Megállapodtunk a Praktikerrel 
 
 
A Praktiker Építési- és Barkácspiacok Magyarország Kft. és a Belügyi és. 
Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete, mint „Partnercég” megállapodtak 
arról, hogy a Partnercég szakszervezeti tagsága, kedvezményesen 
vásárolhatnak az Praktiker összes magyarországi áruházában. Ez a 
megállapodás lehetővé teszi azt, hogy ez után nem csak a rendőrségi 
dolgozók, hanem a BRDSZ minden tagja kedvezményezett legyen a Praktiker 
áruházakban! 
 
Részletek a Praktiker és a BRDSZ által megkötött együttműködés kereteiből: 
 
— Praktiker által megállapított és Partnercéggel előzetesen egyeztetett 
időpont(ok)ban az áruházakban kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosít a 
Partnercég tagjainak, oly módon, hogy a Partnercég tagjai az áruházakban az 
adott időpontban megvásárolható valamennyi termék vételárából – beleértve az 
akciós termékeket is, kivéve azonban az élelmiszereket, dohányáru, tégla, 
cserép – 10% kedvezményben részesülnek (a továbbiakban: kedvezmény).  
— A Partnercég tudomásul veszi, hogy a Praktiker a kedvezménnyel érintett 
termékek körét és a kedvezmény mértékét jogosult bármikor egyoldalúan 
módosítani, amelyről a Partnercéget 10 nappal a kedvezményes vásárlás 
időpontját megelőzően  írásban értesíti. 
 
— A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a Partnercégnek a 
kedvezményt igénybe venni kívánó tagja rendelkezzen a Partnercég által 
kibocsátott névre szóló tagsági 1. számú melléklet szerinti kártyával és azt 
felmutassa fizetéskor a kasszásnak. 
 
— A Partnercég tagjainak a pénztárnál, a fizetés megkezdése előtt kell a 3. pont 
szerinti kártyát felmutatni. A pénztárgép ezáltal automatikusan levonja a 
vásárolni kívánt, a kedvezmény körébe bevont termék(ek) vételárából a 
kedvezmény összegét és rögzíti a vásárlás értékét. Az így rögzített forgalom 
után a Partnercég tagja más kedvezményt (törzsvásárlói kedvezmény vagy 
utólagos, forgalom utáni vételár-visszatérítés) nem vehet igénybe.  
 
— A pénztáros a vásárlásról egyszerűsített számlát vagy a tag kérésére 
számlát állít ki, amelyen a Partnercég tagjának neve mellett feltüntetésre kerül 
a kedvezmény mértéke is.  
 
— A Partnercég által kibocsátott névre szóló tagsági kártya más személy 
részére át nem ruházható, azzal kizárólag a Partnercégnek a kártyán 
megnevezett tagja jogosult vásárolni. Felek rögzítik, hogy a vásárlás során a 
Praktiker munkatársai ennek érdekében jogosultak ellenőrizni a kártyával 
vásárolni szándékozó személyek személyazonosságát. 
* 
A megállapodást a felek határozott időre kötötték: a szerződés érvényességi 
ideje 2010. december 31. 
 
 



Kapcsolattartók Praktiker részéről: 
 
Szerződéses kérdésekben: Sólyom Béla szervezési osztályvezető (Tel.: +36-1-
476-6156, +36-30-650-4504). Vásárlással összefüggő kérdésekben: Sándor-
Szücsi Judit értékesítési asszisztens (Tel.:+36-1-476-6108). 

 
Kapcsolattartó a Partnercég részéről: 

 
Dr. Lokár Gábor (Tel.: +36-70-331-2488) 
 

Budapest, 2010. február  
 
Praktiker Építési- és Barkácspiacok Magyarország Kft 
képviseletében: Karl-Heinz Keth (ügyvezető igazgató) 
                       és Schlemmer Zoltán (értékesítési igazgató) 
 
A BRDSZ képviseletében: Dr. Bárdos Judit 
 
 


