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2. számú melléklet 

A Közösségi Portál használatára, a CC pontok gyűjtésére és felhasználására 

vonatkozó rendelkezések 

 

Az ÁSZF jelen melléklete tartalmazza a www.curiocity.hu/kozosseg/ elérési cím alatt 

található, Curiocity által üzemeltetett Közösségi Portál jellemzésére, az ahhoz való 

csatlakozásra, a Közösségi Portálon elérhető funkciók használatára vonatkozó legfontosabb 

tudnivalókat. Az ÁSZF jelen melléklete meghatározza továbbá a Közösségi tagok által 

gyűjthető CC pontok megszerzésének és felhasználásának szabályait. A jelen mellékletben 

alkalmazott fogalmak meghatározását az ÁSZF 2. pontjába foglalt definíciók tartalmazzák. 

1. A Közösségi Portál 

1.1. A Közösségi Portál olyan speciális közösségi oldal, amelynek célja elsősorban a Közösségi 

tagokból álló tudatos és hatékony vásárlói közösség/közeg megteremtése.  

1.2. A Közösségi Portál a Weboldal „Közösség” menüpontjára kattintva elérhető része, amely 

azonban csak azon Felhasználók számára hozzáférhető, akik egyben Közösségi tagok is.  

2. Csatlakozás a Közösségi Portálhoz 

2.1. A Közösségi Portához bármely Felhasználó csatlakozhat a Weboldalon található regisztrációs 

űrlap, „Szeretnék csatlakozni a Curiocity közösséghez” megnevezésű jelölőnégyzet 

kipipálásával. A fentiek alól kivételt képeznek azok a Felhasználók, akiknek Közösségi 

tagságát Curiocity az ÁSZF 3.2.3.2. pontjában meghatározottak alapján megszüntette, illetve 

akiknek regisztrációját Curiocity az ÁSZF 3.2.2.1., illetve a 3.2.2.2. pontjában leírtaknak 

megfelelően megszüntette.  

2.2. A Közösségi Portálhoz történő csatlakozással Felhasználó elfogadja a Közösségi tagsággal 

kapcsolatban az ÁSZF-ben meghatározott összes feltételt. 

3. A Közösségi Portál funkciói 

3.1. Kapcsolatteremtés  

3.1.1. Bármely Közösségi tag – a Közösségi Portálon elérhető keresési funkció alkalmazásával – 

kezdeményezhet ismeretségi viszonyt bármely más Közösségi taggal, viszont a kapcsolat 

létrejöttéhez mindkét fél beleegyezése szükséges.  

3.1.2. Közösségi tagok személyes adatait (és azoknak is csak az általuk hozzáférhetővé tett részét) 

csak más Közösségi tagok láthatják. 

3.1.3. A Közösségi tag bármely, az ismeretségi körébe tartozó Közösségi tag aktivitását 

megtekintheti statisztika szintjén a Közösségi Felületen, de konkrétumok nélkül (vásárlások,  

sikeres ajánlások száma, amelyből a tag kialakíthatja véleményét a másik tag ajánlásait 

illetően). Közösségi tag a fent megjelölt statisztikák megjelenítését az ÁSZF elfogadásával 

engedélyezi, és azt semmilyen módon nem korlátozhatja. 

3.2. Üzenetek küldése, kezelése, megőrzése és törlése 

3.2.1. A Közösségi Felület része az Üzenőfal, amelyen a rendszerüzenetek (pl. termékvásárlással 

kapcsolatos akciók, új termékekről szóló értesítések), illetve az ismerős Közösségi tagok 
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Üzenőfalra szánt bejegyzései (vélemények, kérdések, ajánlások) szelektálás nélkül, 

időrendben olvashatók.  

3.2.2. A Közösségi Felületen keresztül a Közösségi tagoknak lehetőségük van arra is, hogy egy 

vagy több ismerős Közösségi taggal privát (személyes) üzenet(ek)et váltsanak – a 

továbbiakban: chat-elés –, amelyek tartalmát csak a megadott címzettek (ismerős Közösségi 

tagok) láthatják. A privát üzenetek ugyanazon az Üzenőfalon, de eltérő háttérrel(színnel) 

jelennek meg, mint a többi üzenet. A Közösségi tag minden üzenet esetén egyedileg állíthatja 

be az üzenet „privát” jellegét. Ennek elmaradása esetén minden – ebből eredő – felelősség őt 

terheli. 

3.2.3. Curiocity fenntartja a jogot arra, hogy a spam gyanús üzenetek küldését és a spam-elésre 

irányuló Közösségi tag – üzenetküldési és ajánlási – jogait korlátozza, különös esetben pedig 

az érintett Közösségi tagot mind a Közösségi tagok, mind a Felhasználók közül kizárja. 

3.2.4. Minden Közösségi tag saját maga vállalja a felelősséget az Üzenőfalra általa írt privát vagy 

nem privát hozzászólások, feltöltött képi anyagok, beszúrt hivatkozások tartalmáért. 

3.2.5. A Weboldalon történő regisztrációjával létrehozott profiljához Közösségi tag jogosult 

fényképet (avatar-t) feltölteni. Fényképként csak a Közösségi tagot ábrázoló fénykép tölthető 

fel, vagy pedig olyan kép, rajz, grafika, stb., amely fiktív személyt vagy élőlényt ábrázol, 

vagy egyéb módon egyedileg beazonosítható. A választott kép nem lehet más személy 

képmása, vagy más módon törvénybe ütköző, káros, obszcén tartalmat hordozó, nem sértheti 

más személy magánéletét, nem sérthet vagy veszélyeztethet kiskorúakat.  

3.2.6. A Közösségi Portálon közzétett írott vagy képi anyag nem tartalmazhat törvény vagy 

szerződés által védett tartalmakat, ipari titko(ka)t és szellemi tulajdont sértő, továbbá 

számítógépes vírusokat terjesztő tartalma(ka)t, illetve olyan tartalma(ka)t, amely(ek) 

alkalmas(ak) lehet(nek) harmadik személy jogainak és érdekeinek bármilyen formában 

történő megsértésére. 

3.2.7. Curiocity fenntartja magának a jogot arra, hogy a jogszabályba ütköző üzeneteket – 

függetlenül azok privát vagy nem privát jellegétől – törölje, és indokolt esetben esetén 

megtegye a szükséges jogi lépéseket az üzenetek közzétevőinek felelősségre vonása 

érdekében.  

3.2.8. Curiocity – adatbiztonsági okokból – az üzeneteket rendszeresen – azok megőrzése érdekében 

– archiválja. Amennyiben – bármilyen okból – Közösségi tag regisztrációjának törlésére 

kerülne sor, a Közösségi tag által korábban küldött üzenet(ek) törlésre kerül(nek), ideértve a 

termékajánlás(oka)t is. 

3.3. Termékek és szolgáltatások ajánlása 

3.3.1. Közösségi tagok saját ismerőseiknek a Webáruházban forgalmazott termékeket és 

szolgáltatásokat a Közösségi Felületen keresztül ajánlhatják. Az ajánlás az ajánlani 

szándékozott termék, illetve szolgáltatás Termékoldalán elhelyezett ikon segítségével 

kezdeményezhető.  

3.3.2. A Közösségi tagok az ajánláshoz – a termék vagy szolgáltatás automatikusan megjelenített 

hiperlinkje mellé – szöveges üzenetet is fűzhetnek. Ezen üzenetekre a 3.2. pontban 

meghatározottak vonatkoznak. 
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4. A Közösségi tagság megszűnése, megszüntetése 

4.1. A Közösségi tagság Közösségi tag általi megszüntetése  

4.1.1. A Közösségi tag bármikor, külön indokolás nélkül megszüntetheti Közösségi tagságát. A 

Közösségi tagság megszüntetése nem jelenti a regisztráció törlését. 

4.1.2. Közösségi tag az „Adatmódosítás” menüpont alatt található „Curiocity Profilom” űrlapon 

bármikor kezdeményezheti – a „Kilépek Curiocity közösségből” jelölőnégyzet kipipálásával – 

Közösségi tagságának megszüntetését. Curiocity a Közösségi tagság megszüntetésének 

kezdeményezéséről – a regisztrációs folyamat során megadott e-mail címre küldött 

elektronikus levélben – tájékoztatja Közösségi tagot. A fenti email-ben található kilépési 

szándék megerősítésére szolgáló hiperlinkre kattintva Közösségi tag tagsága törlésre kerül.  

4.1.3. Adatbiztonsági okokból – a Közösségi tagság törlésének kezdeményezésétől számított 

harminc (30) napon belül – Curocity megőrzi a volt Közösségi tagnak, a Weboldalon történt 

tevékenységére vonatkozó adatait, ideértve az általa gyűjtött és felhasznált CC pontokat.  

4.1.4. Amennyiben a Közösségi tagság törlésének kezdeményezésétől számított harminc (30) napon 

belül a volt Közösségi tag újból csatlakozik a Közösségi Portálhoz, Curiocity visszaállítja 

Felhasználó korábbi regisztrációját és a közösségi tagság törlésekor meglévő CC pontjait. 

4.2. A Közösségi tagság Curiocity általi megszüntetése  

4.2.1. Az ÁSZF 3.2.3.2. pontjában meghatározottak teljesülése esetén Curiocity jogosult a 

Közösségi tag tagságának megszüntetésére. 

4.2.2. Amennyiben a Közösségi tag Közösségi tagságát Curiocity szünteti meg, az érintett tag 

minden korábban gyűjtött és fel nem használt CC pontja – a 4.2.3. pontban meghatározott 

határidő eredménytelen elteltét követően – törlésre kerül. 

4.2.3. Curiocity a megszüntetésről három (3) napon belül – az általa a regisztráció során megadott e-

mail címre küldött elektronikus levél útján – értesíti a Felhasználót, megjelölve benne a 

tagság megszüntetésének indokát/indokait. Curicocity a fentiek szerinti tájékoztató e-mailben 

értesíti az érintett Felhasználót arról is, hogy amennyiben a megszüntetés alapjául szolgáló 

indoko(ka)t megszünteti a megszüntetést követő tizenöt (15) napon belül, visszaállítja a 

Felhasználó Közösségi tagságát. 

4.2.4. Amennyiben Felhasználó a 4.2.3. pontban meghatározott határidőn belül megszünteti a tagság 

megszüntetésének alapjául szolgáló indoko(ka)t, Curiocity – ennek megtörténtét követően 

haladéktalanul – visszaállítja a volt tag Közösségi tagságát azzal, hogy az általa korábban 

gyűjtött és fel nem használt CC pontok is visszaállításra kerülnek. 

5. A CC pontok jellemzése, gyűjtése, felhasználása és érvényessége 

5.1. A CC pontok sajátosságai  

5.1.1. A CC pontok az ÁSZF definíciós részében meghatározott tartalommal rendelkeznek. 

5.1.2. Minden Közösségi tag egyedileg vezetett, az alábbiakban meghatározott CC pont-

nyilvántartásokkal – a továbbiakban: nyilvántartások – rendelkezik, amelyek aktuális 

egyenlege a Weboldalra történő bejelentkezést követően, a „Közösség” menüpont alatt 

megtekinthető a következők szerint: 

„CC pontjaid”: a már jóváírt, és így kedvezmények igénybevételére és kipróbálásra 

felhasználható CC pontok száma. 
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„Függőben lévő CC pontjaid”: a még jóváírásra nem került CC pontok száma. Ezek a 

pontok abban az esetben kerülhetnek jóváírásra, ha a jóváírás 5.2. pontban meghatározott 

feltételei teljesülnek. 

„Ismerőseidnek jóváírásra váró CC pontok”: az összes Közösségi tag ismerős részére 

adott Közösségi tag oldaláról még jóváírásra nem került CC pontok száma. Ezek a pontok 

abban az esetben kerülhetnek jóváírásra, ha a jóváírás 5.2. pontban meghatározott feltételei 

teljesülnek. A Közösségi tagot nem terheli kötelezettség az ismerősök részére jóváírható és 

még függőben lévő pontok tekintetében, az itt megjelenített pontok száma csupán tájékoztató 

jellegű. 

Az egyes nyilvántartásokra kattintva megtekinthető a gyűjtött és függőben lévő pontok 

forrása. 

5.2. CC pontok gyűjtése és jóváírása 

CC pontok a jelen (5.2.) pontban meghatározott módokon gyűjthetők a Közösségi tagok által. 

5.2.1. A Közösségi Portálhoz történő első sikeres csatlakozás 

5.2.1.1. Curiocity Felhasználó részére, a Közösségi Portálhoz történő csatlakozást – a továbbiakban: 

csatlakozás – követően egy alkalommal 1000 CC pontot ír jóvá. Egy Felhasználó csak egy 

alkalommal veheti igénybe a csatlakozásért járó CC pontok jóváírását. 

5.2.1.2. Curiocity fenntartja magának a jogot arra, hogy a csatlakozásért járó CC pontok számát, 

illetőleg azok juttatásának feltételeit megváltoztassa, továbbá arra is, hogy megszüntesse a 

csatlakozásért való CC pont juttatás lehetőségét. A fentiek szerinti változás(ok) azonban csak 

az újonnan csatlakozott Közösségi tagok vonatkozásában alkalmazható(k), a változtatás(ok) 

eszközlését megelőzően csatlakozott Közösségi tagok CC pontjainak számára nincs 

befolyással. 

5.2.1.3. Amennyiben Felhasználó Közösségi tagsága megszüntetésre került, az ezt követő újbóli 

csatlakozása nem minősül első csatlakozásnak, így a jelen (5.2.1.) pontban részletezett 

jóváírás igénybe vételére nincs lehetősége. 

5.2.2. Sikeres webáruházi vásárlás 

5.2.2.1. Curiocity a Közösségi tag részére, minden Webáruházban történő vásárlása után, az általa 

megvásárolt termé(ek)/szolgáltatás(ok) Termékoldalán/Termékoldalain feltüntetett CC 

pontokat írja jóvá azt követően, hogy a Közösségi tag a termék(ek)/szolgáltatás(ok) Vételárát  

megfizette. Az adott termék/szolgáltatás Termékoldalán feltüntetett CC pontok az adott 

termék/szolgáltatás egy egységének megvásárlása esetén járnak Vevő részére. Amennyiben 

Közösségi tag egy termékből/szolgáltatásból több egységet vásárol, akkor részére Curiocity a 

megvásárolt egységek számával felszorzott CC pontokat írja jóvá. 

5.2.2.2. Curiocity semmilyen módon nem korlátozza az ily módon megvalósult sikeres vásárlások 

után jóváírható pontok számát. 

5.2.3. Aktív Közösségi tag meghívása 

5.2.3.1. Amennyiben Közösségi tag a Weboldalra még nem regisztrált személyt hív meg – kizárólag a 

Közösségi Portálon elérhető, ilyen célra szolgáló funkció használatával –  csatlakozás 
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céljából, a meghívott – és a meghívást követően regisztrált – Felhasználó Közösséghez 

történő csatlakozása esetén Curiocity 500 CC pontot ír jóvá a meghívó Közösségi tag részére, 

amennyiben a meghívás alapján már csatlakozott Közösségi tag legalább egy alkalommal 

vásárol a Webáruházban. Nem minősül vásárlásnak a Termékminta Kipróbálása.  

5.2.3.2. Ugyanazon Felhasználó megszüntetett Közösségi tagságot követő újbóli csatlakozása nem 

minősül első csatlakozásnak, ezért az 5.2.3.1. pontban részletezett CC pont jóváírás sem 

vehető igénybe az újbóli csatlakozás után. 

5.2.3.3. Az 5.2.1.2. pontban meghatározottak megfelelően alkalmazandók a meghívás esetén 

jóváírandó CC pontok esetében is.  

5.2.4. Sikeres Ajánlás 

5.2.4.1. A Közösségi tagoknak minden, a Webáruházban forgalmazott termék, illetve szolgáltatás 

vonatkozásában, a Termékoldalon elhelyezett „Ajánlom ismerőseimnek” gomb segítségével 

lehetőségük van az adott terméket, illetve szolgáltatást ajánlani ismerős Közösségi tagok 

számára – a továbbiakban: Ajánlás.  

5.2.4.2. A termék, illetve szolgáltatás Ajánlása sikeresnek minősül, amennyiben az alábbi konjunktív 

feltételek mindegyike maradéktalanul teljesül: 

˗ A Közösségi tag ismerőse részére – az adott termék/szolgáltatás vonatkozásában – 

elsőként küldte az Ajánlást. A Weboldal nyilvántartja az Ajánlások küldésének 

időpontját, és az adott termék/szolgáltatás kapcsán az adott Közösségi tagnak 

időrendben elsőként küldött Ajánlást tekinti „első Ajánlásnak”, függetlenül attól, hogy 

az, akinek az Ajánlás szól, mikor kapta kézhez, ill. mikor olvasta vagy vette igénybe 

azt. 

˗ Az a Közösségi tag, akihez az Ajánlás érkezik, a Webáruházban megvásárolja az adott 

terméket/szolgáltatást (CC pontokért igénybe vehető speciális kedvezmény és 

szállítási kedvezmény igénybe vétele esetén is). 

˗ A megvásárolt termék Vételára teljes egészében megfizetésre került. 

5.2.4.3. Curiocity minden sikeres Ajánlás esetén a Termékoldalon meghatározott mennyiségű CC 

pontot ír jóvá az Ajánló Közösségi tag részére akként, hogy a jóváírást minden az ajánlott 

termék/szolgáltatás más Közösségi tag általi megvásárlása után teljesíti.  

5.2.4.4. Az ÁSZF 8. pontjában meghatározottak bekövetkezése, valamint a Rendelés lemondása, 

illetve törlése esetén – függetlenül attól, hogy ez Közösségi tag vagy Curiocity 

kezdeményezésére történt –  az adott rendelésért már jóváírt pontok törlésre kerülnek. 

5.2.4.5. Az 5.2.1.2. pontban meghatározottak megfelelően alkalmazandók a sikeres Ajánlás esetén 

jóváírandó CC pontok esetében is.  

5.2.5. Facebook játék során nyeremény elérése 
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5.2.5.1. Curiocity Facebook oldalán (https://www.facebook.com/pages/Curiocity/287587951357360) 

Közösségi és nem Közösségi tagok számára egyaránt elérhető Kvízjátékot – a továbbiakban: 

Kvízjáték – kínál. A Kvízjáték játékszabálya a Kvízjáték Játékszabály menüpontjában érhető 

el. 

5.2.5.2. Amennyiben Közösségi tag a Kvízjátékban – a Játékszabályban meghatározott feltételek 

mentén – sikeres megoldást produkál, az ezért járó pontokat Közösségi tag CC pontokra 

válthatja be az alábbi feltételek mindegyikének teljesülése esetén: 

˗ A játékban résztvevő a játék megkezdésekor már Közösségi tag  

˗ A Közösségi tag Facebook-connecttel kapcsolódik a Weboldalhoz 

˗ Az adott Kvízjátékban a legelső sikeres megoldást adja a Közösségi tag. 

5.2.5.3. Curiocity fenntartja magának a jogot arra, hogy a Kvízjáték helyes megoldásáért járó pontok 

CC pontokra való beváltásának feltételeit megváltoztassa, esetlegesen arra, hogy e lehetőséget 

megszüntesse. 

5.2.6. Egyéb lehetőségek 

5.2.6.1. Curiocity fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen mellékletben kifejtettek mellett, illetve 

helyett további módokat biztosítson Közösségi tagok részére CC pontok gyűjtésére.  

5.2.6.2. Minden CC pontok gyűjtésére vonatkozó lehetőség, mód, amely adott időpontban a 

Közösségi tagok számára elérhető, a jelen melléklet mindenkori hatályos verziójában 

szerepel. Bármely más, a jelen melléklet aktuálisan hatályos változatában, adott időpontban 

nem szerepeltetett módon gyűjtött CC pont Weboldalon való felhasználására nincs lehetőség. 

5.3. CC pontok felhasználása 

Az 5.2. pontban meghatározottak szerint gyűjtött CC pontok az alábbiak szerint használhatók 

fel. 

5.3.1. Csak CC pontokért történő Termékminta Kipróbálás 

5.3.1.1. Közösségi tag az ÁSZF 4.5. pontjában meghatározottak szerint Termékmintára beválthatja 

CC pontjait. A beváltás akként történik, hogy az adott termék Termékoldalán elhelyezett 

„Kipróbálom” gombra kattintás útján megnyíló Termékminta oldalon Közösségi tag a 

Termékminta igénylését választja, ami az adott Termékminta igényléséért meghatározott 

számú CC pontoknak, Közösségi tag „CC pontjaid” megnevezésű nyilvántartásából való 

levonása útján valósul meg. Egyazon Közösségi tag ugyanazon termékből csak egy 

alkalommal igényelhet Termékmintát. 

5.3.1.2. Rögzítésre kerül, hogy csak azon termékek esetében jogosult a Közösségi tag Termékmintát 

igényelni, amelyek vonatkozásában erre Curiocity lehetőséget biztosít. 

5.3.2. Próbaszolgáltatás igénybe vétele 

5.3.2.1. Közösségi tag az ÁSZF 4.5. pontjában meghatározottak szerint Próbaszolgáltatás 

igénybevételére is beválthatja CC pontjait. A beváltás akként történik, hogy az adott 

szolgáltatás Termékoldalán elhelyezett „Kipróbálom” gombra kattintás útján megnyíló 

Termékminta oldalon Közösségi tag a Próbaszolgáltatás igénylését választja, ami az adott 

Próbaszolgáltatás eléréséhez meghatározott számú CC pontoknak, Közösségi tag „CC 

https://www.facebook.com/pages/Curiocity/287587951357360
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pontjaid” megnevezésű nyilvántartásából való levonása és a Termékminta oldalon feltüntetett 

Próbaszolgáltatás díja megfizetésével valósul meg. Egyazon Közösségi tag ugyanazon 

szolgáltatásból csak egy alkalommal igényelhet Próbaszolgáltatást. 

5.3.2.2. Rögzítésre kerül, hogy csak azon szolgáltatások esetében jogosult a Közösségi tag 

Próbaszolgáltatást igényelni, amelyek vonatkozásában erre Curiocity lehetőséget biztosít. 

5.3.3. CC pontokért elérhető árkedvezmény 

5.3.3.1. Közösségi tag CC pontjai beváltása ellenében meghatározott termékek/szolgáltatások 

Vételárából rögzített mértékű kedvezményre tarthat igényt. Az árkedvezmény igénybe 

vételére a Megrendelés során a konkrét cikkszám megrendelőlapján az „Ezt a kedvezményt 

… CC pont felhasználásával” felirat mellett megjelenő „Felhasználom” jelölőnégyzet 

bejelölésével történik. Az árkedvezmény eléréséhez megjelölt számú CC pontok Közösségi 

tag, „CC pontjaid” megnevezésű nyilvántartásából való levonása útján valósul meg a 

kedvezmény igénybe vétele. Egyazon Közösségi tag ugyanazon termékből/szolgáltatásból 

csak egy alkalommal veheti igénybe az árkedvezményt. 

5.3.3.2. Rögzítésre kerül, hogy csak azon termékek, illetve szolgáltatások esetében jogosult a 

Közösségi tag árkedvezményt igénybe venni, amelyek vonatkozásában erre Curiocity 

lehetőséget biztosít. 

5.3.4. CC pontokért elérhető szállítási díjkedvezmény 

5.3.4.1. A rendelési folyamat során Közösségi tag jogosult – előre meghatározott számú CC pont 

beváltásáért rendelkezésre álló – szállítási díjkedvezményt igénybe venni az általa Megrendelt 

termék(ek)/szolgáltatás(ok) vonatkozásában. A szállítási díjkedvezmény igénybe vételére a 

„Kedvezményes szállítás” gombra kattintással kerülhet sor, ami a Közösségi tag, „CC 

pontjaid” megnevezésű nyilvántartásából való levonása útján válik véglegessé.  

5.3.4.2. Szállítási díjkedvezményre a CC pontok korlátlanul felhasználhatók egyazon Közösségi tag 

által, feltéve, hogy a Megrendelés időpontjában Curiocity kínál ilyen kedvezményt.  

5.3.5. CC pontok felhasználására vonatkozó egyéb feltételek 

5.3.5.1. A CC pontok – fent megjelölt módokon való – felhasználására kizárólag abban az esetben 

jogosult a Közösségi tag, ha a „CC pontjaid” megnevezésű nyilvántartásában rendelkezésére 

áll legalább annyi CC pont, amennyi az általa igénybe veendő Termékminta, ár- vagy 

szállítási díjkedvezmény eléréséhez Curiocity meghatározott.  

5.3.5.2. Curiocity fenntartja a jogot arra, hogy a korábban megadottak mellett, illetve helyett további 

lehetősége(ke)t biztosítson a CC pontok felhasználására. 

5.3.5.3. Minden CC pont felhasználási mód, amely adott időpontban a Közösségi tagok számára 

elérhető, a jelen melléklet mindenkori hatályos verziójában szerepel. Bármely más, az 

aktuálisan hatályos mellékletben, adott időpontban nem szerepeltetett módon CC pontok nem 

használhatók fel. 

5.3.5.4. Az 5.3.4.3. pontban rögzítettek alól kivételt képeznek azon, az ÁSZF által korábban 

biztosított pontbeváltási lehetőségek, amelyek az adott CC pontok megszerzésekor, az akkor 

hatályos mellékletben szerepeltek. Azaz minden Közösségi tag, a CC pontok megszerzésekor 
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hatályban lévő összes, a mellékletben foglalt beváltási lehetőséget gyakorolhatja a CC pontok 

lejárati idejét megelőzően. 

1.1.1.  

5.4. A CC pontok érvényessége, lejárata és törlése 

5.4.1. A CC pontok a megszerzésüktől számított egy (1) naptári éven belül válthatók be. A lejáratra 

kerülő pontok egyenlegéről Curiocity minden Közösségi tagot, a regisztrációs folyamat során 

megadott e-mail címén keresztül hatvan (60), harminc (30) és tizenöt (15) nappal megelőzően 

értesíti. 

5.4.2. Curiocity fenntartja magának a jogot arra, hogy a CC pontok lejárati idejét – az ÁSZF 

módosítása útján – megváltoztassa. Amennyiben a lejárati idő meghosszabbítására kerül sor, 

úgy az minden, a változtatás hatályba lépése előtt szerzett CC pontra automatikusan 

alkalmazandóvá válik a CC pontok megszerzésének időpontjához viszonyítva. 

5.4.3. Amennyiben a lejárati idő rövidítésére kerül sor, úgy az csak a változás hatályba lépése után 

szerzett CC pontokra vonatkozik. 

6. A jelen mellékletben alkalmazott fogalmak meghatározásai 

 

6.1. Ismertségi kör: azon Közösségi tagokból álló csoport, akik az adott Közösségi tag 

ismerősnek jelölését visszaigazolták, és akiknek az adott Közösségi tag – az Üzenőfalon – 

láthatja üzeneteit (privát üzenetek közül csak azokat, amelyek címzettjei között szerepel a 

Közösségi tag). 

 

6.2. Közösségi Felület: a Közösségi Portál azon interfésze, amelyen a Közösségi Portál által 

kínált funkciók használhatók.  

 


