
SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK DISZKONT TAGSÁGI KATEGÓRIÁHOZ 
 
 
I. A Diszkont tagsági kategória keretében nyújtott szolgáltatások: 

 Tarifakedvezmény (kivéve hatósági díj) a Magyar Autóklub által kínált szolgáltatások díjából. 

 Díjmentes részvétel a Show Your Card (SYC) programban, ami Európában és világ más földrészein 
idegenforgalmi és vendéglátó ipari kedvezményekre jogosít, 

 A Diszkont tag jogosult az EAE kiváltására (kizárólag érvényes belföldi rendszámmal ellátott gépjármű 
tekintetében) és bármely térítéses MAK szolgáltatás igénybe vételére, illetve a klubtagok részére 
mindenkor meghatározott térítéses szolgáltatások tarifa kedvezményeire,  

 A tarifa kedvezmény érvényesítésének feltétele a Diszkont tagsághoz kapcsolódó klubtagsági adatok 
közlése a szolgáltatás megrendeléséhez.  

 
II. A Diszkont tagsági jogviszony feltételei: 
 

1. A Diszkont tag a Magyar Autóklub tagja, az Alapszabályban meghatározott tagsági jogokkal és 
kötelezettségekkel. Diszkont tag lehet minden természetes és jogi személy, aki a belépési szándékát 
írásban kinyilatkoztatja, elfogadja az Alapszabályt és a megállapított tagdíjat megfizeti. Külföldi 
állampolgár a MAK Alapszabálya szerint jogosult a Klub tagjai sorába belépni azzal, hogy a postán nyújtott 
szolgáltatásokat csak belföldi kézbesítési megbízott útján veheti igénybe.  

2. A Diszkont tagság a tagsági igazolványon feltüntetett személyre érvényes. 

3. A Diszkont tagság és tagsági kártya át nem ruházható. A Diszkont tagsághoz kapcsolódó, térítéses 
szolgáltatásról készült számla a tagsági kártyán feltüntetett klubtag részére kerül kibocsátásra. 

4. A szolgáltatási jogosultság (Exclusive Assistance Europe, Klub biztosítások) egy Diszkont klubtagság 
alapján több gépkocsira is megilleti azt a klubtagot, akinek több gépkocsi van a tulajdonában, vagy azokat 
üzembentartóként üzemelteti. 

 
III. Diszkont tagsághoz kapcsolódó átváltások, hosszabbítások: 

1. Belépés esetén a tagság a kiváltás napjától számított 12. hónap utolsó napjáig érvényes. Hosszabbítás 
esetén a lejáratot követő 12. hónap utolsó napjáig érvényes a tagság, míg díjkategória váltás esetén a 
folyamatos klubtagsági viszony megőrzésével a tagdíj befizetés napjától 365/366 napig érvényes a 
klubtagság. Lejárt tagsági igazolvány esetén díjkedvezmény nem adható. 

2. Örökös tagságra a Diszkont tagság akkor sem jogosít, ha a klubtagsági viszonya folyamatos érvényesség 
mellett, meghaladja a 30 évet.  

3. Tagsági díj több mint egy évre nem fizethető.   

4. A tagsági díj sem részben, sem egészben vissza nem igényelhető, másik tagsági kategória díjába be nem 
számítható.  

5. Az Alapszabály 8. § (2) bekezdése szerint a tag kilépési szándékát írásban jelenti be. A tagsági viszony e 
nyilatkozatnak a Klubhoz történő megérkezése napjával szűnik meg. A már befizetett tagdíj nem jár vissza. 

 

IV. Szolgáltatási jogosultságok, tarifakedvezmények: 

1. A tagsághoz kapcsolódó tarifakedvezményre (Autoclub Travel utazások, térképek- és úti könyvek, egyéb 
árucikkek) természetes és nem-természetes személyek egyaránt jogosultak. A tarifakedvezményre való 
jogosultság más személyre át nem ruházható. 


