Hajdú-Bihar megyei – Debrecen Városi
Természetjáró Szövetség
www.hajdutura.hu
Személyes ügyintézés keddi napokon 16:00-17:30
Debrecen, Arany J. u.2.fsz.2.

KEDVES TÚRATÁRSAK!

Egyesületünk idén is érvényes MTSZ-tagsággal rendelkezik.
Ezáltal a Természetjáró Szövetség tagjai jogosultak minden aktuális kedvezmény igénybevételére, így a TEKA-kártya, és más kiadványok is kedvezőbb áron szerezhetők be, akár
egyénileg, vagy az Egyesületen keresztül is (http://mtsz.org/kiadvanyok).

TEKA
Korábbi levelemben ismertettem a Természetjáró Kedvezménykártya (TEKA)
kedvezményes vásárlásának a lehetőségét.
Amennyiben ennek az igénylését az egyesület tagjai egyénileg intézik, akkor a
Turistashopban (https://turistashop.hu) következő kódot kell használni:
MTSZ kiadványok
Az aktuális árlistában megjelölt kiadványokat az érvényes tagsági jogviszonnyal rendelkező tagszervezetek 25 % kedvezménnyel vásárolhatják meg online a Turistashopban.
A vásárlási kedvezményre feljogosító kuponkód és e-mailcím a következő:
A vásárlás ügymenetéhez szeretnék segítséget és tájékoztatást nyújtani az alábbiakban:
1.
Levelem tartalmaz egy úgynevezett vásárlási kuponkódot, amely az
eddigiekben megszokott 25 % vásárlási kedvezményre jogosítja fel a
tagszervezetét.
2.
A kuponkód, vagyis a 25 %-os vásárlási kedvezmény használatára csak az
érvényes tagsági jogviszonnyal rendelkező tagszervezeteink jogosultak.
3.
A kuponkód email címhez kötött, mégpedig a tagszervezet által
megadott egyik kapcsolattartási e-mail címhez került hozzárendelésre. Ez a
Kedvezményhez kötött e-mail cím”
4. Ez azt jelenti, hogy a Turistashopba történő regisztrációhoz és a vásárláshoz
szíveskedjen a szóban forgó e-mail címet használni! Más esetben nem használható a kuponkód.
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5.

Regisztráció után a megvásárolni kívánt terméket a kosárba kell helyezni.

6.
A kosár tartalma, valamint a szállítási és számlázási adatok ellenőrzése után
következik a „rendelés összesítése”, ahol a „Kupon megadása” mezőbe kerül a
kuponkód.
7.
A „beváltás” gombra történő kattintás után a kedvezménnyel csökkentett ár
jelenik meg a képernyőn.
8.
A vásárlás utolsó lépésében a rendszer visszaigazoló e-mailt küld a vásárlás
állapotáról. A megrendelés és a kézhezvétel között eltelt idő 2-10 munkanap
lehet.
9.
A 25 %-os vásárlási kedvezmény nem érvényes minden Turistashopban
fellelhető termékre. A kedvezménnyel érintett termékek listáját itt tekintheti meg,
valamint a http://mtsz.org/kiadvanyok és a Turistashop Akciók / Egyesületi
kedvezmények almenüben találja.”

Az MTSZ csak egyesületi tagságot jegyez, a tagok névsora náluk nem szerepel, azt
a Természetjáró Szövetség tartja nyilván.
Ezért a vásárlási szándékot és a kedvezmények igénybevételének jogosultságát
Egyesületünk tudja igazolni. A vásárláshoz szükséges kuponkódokat, ill.
kapcsolattartói e-mail címet kizárólag a 2021. évre érvényes tagság esetén tudjuk
megadni.

Lévai Gyöngyi
elnök
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