
ALEXANDRA HŰSÉG PROGRAM 

 

 

Úgy érezzük, hogy hálával tartozunk Neked, mint értékes ügyfelünknek, ezért a továbbiakban 

viszonozzuk a ránk fordított figyelmedet, legyen az akár termékvásárlás, akár tanfolyam! Nem 

szeretnénk, hogy úgy érezd, Te folyton csak fizetsz, ezért vásárlásaidból visszatérítünk, a tanfolyamok 

árából pedig kedvezményeket adunk. 

Nézzük milyen lehetőségeid vannak: 

Ha Te rendszeresen vásárolsz nálunk és vásárlásaid értéke valamely naptári hónapon belül meghaladja 

a bruttó 90.000 Ft-ot, a következő hónap elején automatikusan megkapod tőlünk a 9.000 Ft-ot érő 

kuponodat, amelyet Alexandra PMU termékekre és Dress Code ruházatra válthatsz be. 

 

Néhány fontos információ:  

 A vásárlásaid összértékébe nem számít bele a tanfolyami díj, a rendezvények részvételi díja és a 

gép, illetve kezdőcsomag vásárlás, mert ezekre más kedvezmények járnak! 

 A beváltott vásárlási utalványok (kuponok) értékét sem tudjuk figyelembe venni az összvásárlás 

kiszámításánál. 

 A kupon a kiállítástól számított 60 napon belül váltható be az Alexandra PMU Shopban online 

http://alexandra-academy-shop.com/ vagy a 1149 Budapest Róna utca 107/A. szám alatt található 

nagykereskedésünkben. 

 A beváltás csak egy összegben történhet, a kupon nem váltható készpénzre és nem ruházható át 

másra, az érvényességi idő letelte után elévül, értéke visszaszáll a Beautylex Kft. tulajdonába. 

 A kupon a tárgyhó utolsó napját követő 8 munkanapon belül e-mail-en keresztül kerül kiküldésre, 

ezért fontos, hogy ha változás áll be adataidban, mindenképp jelezd felénk és figyeld a 

postafiókodat. Ha külön kéred, postán is el tudjuk juttatni Neked a kuponodat. 

http://alexandra-academy-shop.com/


Ha gép és/vagy kezdőtanfolyam vásárlásra készülsz, fontold meg az alábbi lehetőségeket! 

1. Kamatmentes részletfizetési lehetőség: 

Lehetőséged van arra, hogy vásárláskor csak a gép árának 50%-át fizeted ki, a fennmaradó 

összeget pedig ráérsz 6 hónap alatt, 3 egyenlő részletben kiegyenlíteni. 

A gép vételárán kívül semmilyen egyéb költséget nem számítunk fel, de nemfizetés vagy 

késedelem esetén azonban a polgári törvénykönyv ide vonatkozó része alapján járunk el. 

2. Ha a gépvásárlással egy időben teljes kezdő tanfolyamra (mindhárom modulra) benevezel 

nálunk, akkor egy későbbi haladó tanfolyam árából adunk kedvezményt, a gép típusától 

függően, az alábbiak szerint: 

géptípus tanfolyami kedvezmény 

Exclusive 50% 

Crystal 40% 

Brill 30% 

Haladó tanfolyamaink, amiből választhatsz: 

 3Dream Brows – szemöldökművészi tanfolyam  

 Soft Powder – púderes hatású szemöldök tanfolyam 

 Supreme Eyeshading - szemhéjsatír tanfolyam   

 3D Lips – szájsatír tanfolyam 

A fenti kedvezmény nem vonatkozik az Artistry és Artistry Prémium képzésekre.  

3. Ha a gép mellé kezdőcsomagot is vásárolsz 

Géptípusonként 2 féle csomagból (kicsi, nagy) választhat közel 20% kedvezménnyel. 

Csomag neve Értéke Kedvezményes ár Megtakarítás 

CRYSTAL klasszikus 
kezdőkészlet KICSI 266 300 Ft 221 800 Ft 44 500 Ft 

CRYSTAL modulos 
kezdőkészlet KICSI 271 500 Ft 227 000 Ft 44 500 Ft 

EXCLUSIVE kezdőkészlet 
KICSI 327 600 Ft 268 800 Ft 58 800 Ft 

CRYSTAL klasszikus 
kezdőkészlet NAGY 504 350 Ft 411 250 Ft 93 100 Ft 

CRYSTAL modulos 
kezdőkészlet NAGY 505 860 Ft 412 760 Ft 93 100 Ft 

EXCLUSIVE kezdőkészlet 
NAGY 528 140 Ft 433 240 Ft 94 900 Ft 

 

A csomagok minden anyagot és eszközt tartalmaznak, az adott géptípusnak megfelelően, amire 

az elindulásnál szükséged lehet. A csomagok pontos tartalmáról érdeklődhetsz a 

sales@alexandra-academy.com e-mail címen vagy a +36/30-199-22-03-as telefonszámon. 

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák. 

mailto:sales@alexandra-academy.com


4. Ha az elinduláshoz szükséges komplett csomagot vásárolsz, azaz gépet, kezdőcsomagot és 

kezdő tanfolyamot, akkor az oktatás árából adunk kedvezményt az alábbiak szerint: 

géptípus kedvezmény a kezdő tanfolyam árából 

Exclusive 100 000 Ft 

Crystal 80 000 Ft 

Brill 50 000 Ft 
 

A gépvásárlásra vonatkozó kedvezmények nem összevonhatók! A tanfolyami kedvezmények a 

gép vásárlását követően 60 napig érvényesek (a tanfolyamra való bejelentkezésnek kell 

megtörténnie 60 napon belül). 

 

Ha tanfolyamra jelentkezel  

Számíthatsz arra, hogy az adott tanfolyam végén kapsz tőlünk egy személyre szabott meglepetés 

ajánlatot, ami a tudásszintednek és az igényeidnek megfelelő következő tanfolyamra fog szólni, 

jelentős mértékű kedvezménnyel. 

További információkért és ingyenes karrier tanácsadásért keresd Alexandra Oktatásszervezőjét az 

alábbi elérhetőségeken: 

Mobil: +36-30-287-5075 

Mail: academy@alexandra-academy.com 

Web: http://alexandra-academy.com/ 

Facebook: https://www.facebook.com/alexandrapermanentmakeup/ 

 

Várunk szeretettel személyesen az Alexandra Academy oktatóstúdióban és sminktetováló 

nagykereskedésben (1149 Budapest, Róna utca 107/A. II. emelet), vagy látogasd meg weboldalunkat 

és közösségi oldalainkat.  

 

Üdvözlettel,  

Patkós Alexandra  

 

 

Budapest, 2021.04.13. 
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