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Tájékoztató a Tesco áruházakban történő italos alu-doboz gyűjtés feltételeiről 

 

 

Az alu-dobozok gyűjtésével az iskolád, kapcsolattartód és Te is jól jársz! 

 

2014. november 3-tól a PontVelem Okos programban lehetőséged van az italos alu-

dobozokat is szelektíven gyűjteni! Nagyon fontos, hogy az alu-dobozokat a használt elem 

és mobiltelefontól eltérően NEM AZ ISKOLÁBA KELL VINNI!  

 

Az alábbiakban pontokba szedve láthatod, hogy mit kell tenned az alu-dobozok gyűjtése 

során. 

 

1. Gyűjtsd az italos alu-dobozokat!  

Szólj otthon szüleidnek, szóljatok rokonoknak, ismerősöknek, hogy segítsenek minél több 

alu-dobozt gyűjteni! Semmiképpen ne dobjátok a szemétbe az üres italos alu-dobozokat! 

 

2. Amikor összegyűltek az üres italos alu-dobozok, kérd meg szüleidet, hogy segítsenek 

visszavinni őket a 88 Tesco hipermarket egyikébe! A 88 hipermarket címét megtalálod 

weboldalunkon.  

 

3. A Tesco hipermarketben dobd be az üres italos alu-dobozokat az alu-dobozgyűjtő 

automatába és őrizd meg az automatából kapott blokkot! 

 

4. A blokkot vidd haza! Semmi esetre se vidd a Tesco pénztárhoz, mert ott elveszik és akkor 

nem lesz lehetőséged rögzíteni a weboldalon! 

 

5. Az automatából kapott blokk adatait rögzítsd a www.pontvelem.hu oldalon az alu-

doboz lufira kattintást követően! 

 

6. Miután rögzítetted a blokk adatait, vidd be az iskolába és dobd be az iskolai alu-doboz 

blokkgyűjtő dobozba! 

 

7. Ezután várd a pontjaid jóváírását a FőSzámládra!  

 

8. A kapott pontjaidból válogass a weboldalunkon található PontBolt ajándékai közül! 

 

 

 

Lényeges információk az italos alu-dobozokért járó pontok jóváírásával kapcsolatban: 

 

1. A weboldalon kizárólag a 2014. november 3-a után kapott Tesco alu-doboz automata 

blokkot tudsz rögzíteni! 

 

2. A Tesco alu-doboz automatából kapott blokk adatait 30 napig tudod jóváírni a 

weboldalunkon! Ezt követően már nem érvényes a blokk.  
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PontVelem Nonprofit Kft. 
www.pontvelem.hu 

Budakeszi, 2092, Kagyló utca 1-3. 

3. Az automatából kapott blokkról az alábbi adatokat kell rögzítened a weboldalon: 

- Beváltás helyszíne 

- Blokk sorszáma 

- Időpont 

- Blokk összege 

 

4. Pontszámítás: 6 alu-dobozért 10 pontot kapsz. 

 

5. AKCIÓ! 2014. november hónapban amennyi pontot jóváírunk a számládon, annyi 

BónuszPontot kapsz ajándékba! 

 

6. A Tescotól visszaérkezett adatok alapján legkésőbb 30 napon belül ellenőrizzük az 

általad rögzített adatok valódiságát. A blokk rögzítését követően legkésőbb 60 napon 

belül jóváírjuk a pontjaidat, amennyiben visszaküldte azt Kapcsolattartód a 

PontVelemnek. 

 

7. A Pontokat az iskolából visszaérkezett blokkok ellenőrzését követően írjuk jóvá a 

FőSzámládon! 100 pontig megelőlegezzük, „hitelezzük” számodra a pontokat, a blokk 

visszaérkezése előtt is jóváírjuk a pontjaidat, viszont minden 100 pont felett rögzített pont az 

AluSzámládon pihen az ellenőrző folyamat végéig.  

 

8. A blokk visszaérkezése előtti bizalmi 100 pont jóváírása a FőSzámládra összességében 

értendő, tehát amennyiben ennek egy részét csoporthoz rögzíted, ennyivel kevesebb 

pont kerülhet a saját számládra. A többi pont a blokk visszaérkezéséig „pihen” az 

AluSzámládon. 

 

9. Tört összegű pontokat nem vezetünk át a FőSzámládra, ezeket az AluSzámládon 

tároljuk, amennyiben gyűjtesz hozzá további pontokat és lesz belőle egész pont, 

természetesen átkerül a FőSzámládra.  

 

10. FONTOS! Amennyiben nem érkezik vissza a rögzített blokkod az iskolából, a pontjaid az 

AluSzámládon maradnak. Mindenképpen havonta postáznia kell a tanárodnak a 

blokkokat! 

 

11. Amennyiben nem érkezik meg egy blokkod, törlesztened kell annak pont értékét! 

Tehát ebben az esetben a megelőlegezett, bizalmi pontjaid levonjuk a később beérkező 

blokkok pont értékéből és csak a fennmaradó pontokat kapod meg a PontSzámládra. 

 

12. A blokkok visszaküldésére a tanév végéig van lehetőség, a pontok e nélkül csak a 100 

pontig íródnak jóvá a FőSzámládon.  Amennyiben eddig ideig nem küldi vissza az iskola a 

blokkokat, a beküldés elmaradása miatt a pontok nem kerülnek jóváírásra. Az iskola és 

tanár számláján csak a visszaérkezett és ellenőrzött blokkok után íródnak jóvá a jutalom 

pontok. 

 

13. Egy felhasználó egy nap maximum 50 blokkot, illetve annak adatait tudja rögzíteni a 

weboldalon.  

 

14. Egy rögzített blokk legmagasabb értéke 1000.- Ft lehet.  
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Iskola/ Kapcsolattartó feladata, jutalmazása: 

 

A legfontosabb feladat az iskola részéről, hogy a blokkgyűjtő dobozt kihelyezze egy 

mindenki által könnyen elérhető helyre, gondosan őrizze, havonta ürítse és a megküldött 

válaszborítékokban havonta visszaküldje PontVelem részére a dobozban található 

blokkokat! 

 

Iskola jutalmazása: 

Minden a PontVelemnek visszaküldött és jóváhagyott blokk értéke után az iskola is pontot 

kap. Ezeket a pontokat a tanév végén lenullázzuk és a pontokkal egyező forint értéket 

Tesco utalvány formájában kapja meg az iskola. 

 

Az alu-dobozgyűjtés után visszaküldött és jóváhagyott blokkok után, az iskola diákjainak 

számláin jóváírt pontok 20 %-át kapja meg az iskola. 

 

Kapcsolattartó jutalmazása: 

Minden a PontVelemnek visszaküldött és jóváhagyott blokk értéke után az iskola 

Kapcsolattartója is pontot kap. Ezeket a pontokat a tanév végén lenullázzuk és a 

pontokkal egyező forint értéket Tesco utalvány formájában kapja meg a Kapcsolattartó, 

amennyiben évközben nem váltotta be azokat a PontBoltban. 

 

Az alu-dobozgyűjtés után visszaküldött és jóváhagyott blokkok után, az iskola diákjainak 

számláin jóváírt pontok 5 %-át kapja meg a Kapcsolattartó. 

 

 

 

 


