
    
 

INGLOT SMINKPROGRAM KEDVEZMÉNY SZABÁLYZAT 
 

  
 

§ 1. Általános rendelkezések 
 

 
1. A LEMAN-LINE Kft. (székhelye: 1118 Budapest, Pecz Samu u. 2/A) a szervezője és tulajdonosa a 

kedvezményprogramnak (a továbbiakban “Szervező”).  
2. Jelen szabályzat 2019.11.01-től, visszavonásig érvényes. 
3. A jelen szabályzat az Arena Mall Bevásárlóközpontban, Allee Bevásárlóközpontban és a WestEnd 

Bevásárlóközpontban található INGLOT üzletekre vonatkozik.  
 

 
§ 2.  A kedvezmény leírása és megszerzésének feltételei 

 
 

1. A sminkprogram keretein belül a következő típusú kedvezménykártya szerezhető meg:  
Sminkes kedvezményre jogosító kártya 

2. A Sminkes kedvezménykártya birtokosai  
a. 35% kedvezménnyel vásárolhatják meg az INGLOT sminktermékeket 
b. 15% kedvezménnyel vásárolhatják meg az egyéb kellékeket és kiegészítőket (melyek listáját a 

jelen szabályzat 1. melléklete részetez) 
c. a kedvezménykártya a limitált kiadású (pl. THE POWERPUFF GIRLS) kollekciók termékeire nem 

érvényesíthető. 
3. Az érdeklődő a https://sminkprogram.hu/ weboldalon keresztül folyamodhat a kedvezményre jogosító 

kártyáért. 
4. A 3-as pontban említett weboldalra feltöltött adatok és dokumentumok megvizsgálását követően a 

Szervező elbírájla a kérelmet. A szervező fenntartja a jogot a kedvezménykártya kiállításának 
megtagadására. Pozitív elbírálás esetén a szervező e-mailes értesítést küld az Igénylőnek. 

5. Az 1. és 2. pontban részletezett Sminkes kedvezménykártya megszerzésének elengedhetetlen feltétele a 
sminkes végzettség megszerzését igazoló oklevél, valamint a sminkes tevékenység folytatásának 
igazolása a https://sminkprogram.hu/ felületén feltöltött dokumentumokon keresztül. A sminkes 
tevékenység folytatása vállalkozói igazolvány, munkáltatói igazolás vagy cégkivonat bemutatásával 
igazolható.  

6. Abban az esetben, ha az 5. pontban említett, a sminkes végzettség megszerzését és a sminkes 
tevékenységi kört igazoló dokumentum nem kerül feltöltésre, a Szervező megtagadhatja a kedvezményre 
jogosító kártya kiállítását. 

7. Pozitív elbírálás esetén, az Igénylő az Arena Mall Bevásárlóközpontban, Allee Bevásárlóközpontban vagy 
WestEnd Bevásárlóközpozban található INGLOT üzletek valamelyikében veheti át a kártyáját. A kártya 
kiváltásakor névvel, ügyfélkóddal ellátott kártya kerül kiállításra és átadásra.  

8. A kedvezménykártya felhasználása során más kedvezmény nem érvényesíthető, más akcióval, promócióval 
nem összevonható. 

9. A kedvezménykártya online (inglot.hu) nem érvényesíthető. 
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§ 3.  Záró rendelkezések 
 

1. Minden információ és a kedvezménnyel kapcsolatos szabály megtekinthető a szervező székhelyén és 
minden INGLOT üzletben. 

2. A Szervező a szabályzat változtatásának jogát fenntartja. 
 

 
 
 
 
 
Budapest, 2019.11.01 
 
        Ügyvezető által jóváhagyva: 
 
 
        _______________________ 
 


