
Mátyás Király Gyógy- és Wellness Hotel Hűségprogram 

 

Kedves Vendégeink! 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022.06.15-tól Törzsvendégprogramunk átalakult, és egy új 

modern több kedvezménnyel kecsegtető Hűségprogram került bevezetésre teljesen új 

feltételrendszer mellett. 

Az alábbiakban tájékozódhatnak az új rendszer működésével kapcsolatos információkról, a 

rendszerbe történő belépés feltételeiről, szabályairól és a kedvezmények összetételéről, mértékéről. 

A korábbi törzsvendégprogram az új hűségprogram bevezetésével egyidejűleg megszűnik, így a 

meglévő törzsvendégeinknek is regisztrálniuk szükséges az új kedvezményrendszerbe történő 

belépéshez, azonban korábbi kedvezményeiket törzsvendégszinttől függően honoráljuk. 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK  

- a hűségprogramba való regisztráció névre szóló és kizárólag természetes személy lehet tagja, 

nem átruházható, a vendégnek akinek a nevén fut a regisztráció, minden esetben a 

szállodában kell azon időpontban foglalással rendelkeznie és tartózkodnia (pontbeváltásnál 

és pontgyűjtésnél egyaránt) 

- a regisztráció során megadott adatokat a szálloda csak saját célra használja fel 

- a regisztráció során létrejön egy saját felhasználói oldal, melyen keresztül a 

hűségprogramban megszerzett kedvezmények, korábbi foglalások, egyedi ajánlatok stb. 

láthatóak 

- az online regisztráció során 5 pontot írunk jóvá automatikusan, melyekhez a foglalások során 

további pontok gyűjthetőek és akár már az első foglalásnál felhasználhatóak 

- a jövőben minden megvalósult foglalás során az előre megrendelt csomagár alapján 

pontokat írunk jóvá, melyeket későbbi foglalásuknál felhasználhatnak 

- a hűségprogramon belül az előre meghatározott feltételek teljesülése esetén hűségszinteket 

lehet elérni mely szinteken egyre magasabb csomag kedvezményre és extra kedvezményekre 

lesznek jogosultak 

- a kedvezmények és pontok kizárólag közvetlenül a szállodánál megvalósult foglalásoknál 

érvényesíthetők, valamint a pontok is csak a szállodánál foglalt szállások után járnak 

- a pontok érvényességi ideje 365 nap (2 foglalás között eltelt legkevesebb idő), amennyiben 

ennél több idő telik el két foglalás között a pontok nullázódnak, és a kedvezmény 

rendszerben visszalépés történik  

A HŰSÉGPROGRAM HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

- a hűségkedvezmény nem vonható össze más akciókkal, kuponokkal, közvetítőn keresztül 

történő foglalás esetén sem használható, kizárólag a szálloda általüzemeltetett weboldalon 

található árakból értendő és vonható le 

- a pontgyűjtés csak ténylegesen a törzsvendég által kifizetett összeg után lehetséges, 

utalványos fizetés esetén vagy más rendszerben történő foglalással nem érvényesíthető 

- a pontokkal a foglalási összeg (visszagazolt összeg) maximum 5%-a (Gold szint esetén 10%-a) 

fizethető, pontfelhasználás csak szállás igénybevétele mellett lehetséges, beváltáskor 1 

pont=100 Ft 

- A pontgyűjtés és a kedvezményrendszer maximum 3 szállodai egységre (szoba, családi szoba) 

érvényesíthető, amennyiben ennél több szobát szeretne foglalni, kérjük jelezze értékesítési 

kollégáinknál és segítünk a foglalás lebonyolításában.  3 szobát meghaladó foglalások esetén 

a szálloda fenntartja a jogot, hogy a Hűségprogramban a többletszobák után járó pontokat és 

kedvezményeket egyoldalúan törölje.  



 

PONTJÓVÁÍRÁS TÖRZSVENDÉGEK RÉSZÉRE 

Azon korábbi törzsvendégeink, akik regisztrálnak az új rendszerbe (törzsvendégi státusz 

megőrzésének feltétele), természetesen nem vesztik el korábban megszerzett kedvezményekre való 

jogosultságaikat. Regisztráció után, törzsvendégstátuszuk felülvizsgálatát követően az új rendszer 

szerinti hűségszintre kerülnek átsorolásra. A rendszer 2022.06.15-től érvényes. Az e dátum előtt 

kiküldött visszaigazolások, melyek a régi rendszer szerint kerültek besorolásra, nem változnak meg, a 

régi rendszer szerinti kedvezmények kerülnek levonásra. 

2022.06.15 előtt érvényes törzsvendégprogramunk átalakul, ezért a korábbi bronz, ezüst, arany, 

gyémánt kártyás törzsvendégeink hűségét az alábbi módon honoráljuk új hűségrendszerünkben: 

Bronz kártyás vendégeink (azon vendégeink, akik 5 alkalomnál kevesebbszer foglaltak közvetlenül 

szállodánkba, vagy magasabb szinten lévő törzsvendégeink, akik 3 éve nem szálltak meg 

szállodánkban közvetlenül): regisztrációt követően Bronz kategóriába kerülnek  

Ezüst kártyás vendégeink:   regisztrációt követően Ezüst kategóriába kerülnek  

Aranykártyás vendégeink:   regisztrációt követően Ezüst kategóriába kerülnek és extra 50 pont 

kerül jóváírásra 

Gyémánt kártyás vendégeink: regisztrációt követően Arany kategóriába kerülnek  

A kedvezmények jogosultság szerint a regisztrációt követően kerülnek jóváírásra. 

A rendszeren keresztül Önök nyomon követhetik pontjaikat, foglalásaikat és a kedvezmény 

rendszerben való fokozatukat. 

HŰSÉGPROGRAMUNK SZINTJEI ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ KEDVEZMÉNYEK 

„Start” – szint: 

Regisztrációt követően automatikusan a starter kezdő szintre érkezik vendégünk, mely esetében egy 

azonnal elkölthető 10 pontos jóváírás már megjelenik számláján. Szálláskedvezményre még nem 

jogosult. 

„Bronz” - szint 

Abban az esetben, ha minimum 150.000.-Ft értékű összfoglalás megvalósult regisztrációját követően 

eléri a Bronz szintet és további szintlépési bónuszpontban részesül. Ezen a szinten már 3% 

szálláskedvezményre jogosult és a foglalásnál választható szolgáltatásainkból is 3% kedvezményt 

vehet igénybe. 

„Silver” – szint 

Abban az esetben, ha minimum 1.000.000.-Ft értékű foglalás 3 összfoglalás megvalósult eléri a Silver 

szintet és további szintlépési bónuszpontban részesül. Ezen a szinten már 6% szálláskedvezményre 

jogosult és a foglalásnál választható szolgáltatásainkból is 6% kedvezményt vehet igénybe. Továbbá 

extra kedvezményekre is jogosulttá válik: 

 10% kedvezmény a wellness részleg szolgáltatásaiból 
 10% kedvezmény az éttermi fogyasztásból 
 50% kedvezmény korai érkezés, kései távozás esetében a foglaltság függvényében 

 

 



„Gold” – szint 

 Abban az esetben, ha minimum 2.000.000.-Ft értékű összfoglalás megvalósult eléri a Gold 

szintet és további szintlépési bónuszpontban részesül. Ezen a szinten már 8% 

szálláskedvezményre jogosult és a foglalásnál választható szolgáltatásainkból is 8% 

kedvezményt vehet igénybe. Továbbá extra kedvezményekre is jogosulttá válik: 

 15% kedvezmény a wellness részleg szolgáltatásaiból 
 10% kedvezmény az éttermi fogyasztásból 
 ingyenes korai érkezés és kései távozás a foglaltság függvényében 

KEDVEZMÉNYRENDSZERBEN VISSZAMINŐSÍTÉS: 

2022.06.15-től a Mátyás Király Gyógy-és Wellness Hotel Hűségprogramban regisztrált tagoknak aktív 

tagoknak kell lenniük, ami azt jelenti, hogy azon regisztrált résztvevők, akik 730 napon belül nem 

töltenek el minimum 2 vendégéjszakát, pontjaik nullázódnak és a Bronz szintre kerülnek, pontjaikat 

újra kell gyűjteni és újra meg kell felelniük a fokozatlépési feltételeknek. 

A Mátyás Király Gyógy- és Wellness Hotel Hűségprogramjának szabályzata a  

https://www.matyashotel.hu/kedvezmenyek.html címen folyamatosan elérhető, a szálloda az 

esetleges változtatásokat is ezen az oldalon teszi közzé. A módosítás azon a napon lép hatályba, 

amelyik napon a módosított szabályzat a honlapon közzétételre kerül. A szálloda jogosult a 

törzsvendég fokozat kedvezményeit bármikor szabadon változtatni. 

 TAGSÁG MEGSZŰNÉSE 

A Vendég a Hűségprogram tagságát bármikor megszüntetheti, amennyiben azt a 

hotel@matyashotel.hu e-mail címen kérvényezi. 

Szolgáltató jogosult a Vendég Hűségprogram tagságát megszüntetni: 

- amennyiben, azt a vendég írásban kezdeményezi 

- amennyiben, a Vendég törzsvendég számláján 2 éven belül sem pontgyűjtés sem 

pontbeváltás nem történik.  

- amennyiben, a vendég nem járul hozzá adatai kezeléséhez 

EGYÉB FELTÉTELEK 

Törzsvendég programunk határozatlan időre szól, de szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a 

Hűségprogram részvételi jogait egyoldalúan megváltoztassa. 

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Hűségprogramot egyoldalúan megszüntesse, de erről a tagokat 

köteles 45 nappal korábban írásban értesíteni. A határidő lejártáig a már rendelkezésre álló pontok 

szabadon felhasználhatóak, azonban további pontok már nem gyűjthetőek. 
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