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A FRESSNAPF-HUNGÁRIA Kft. AJÁNDKÉKKÁRTYA FELHASZNÁLÓI SZABÁLYZATA
A Fressnapf-Hungária Kft. által kibocsátott Ajándékkártya egy kényelmes és egyszerű
eszköz az ajándékozáshoz, vagy ha egyszerűen csak köszönetet szeretnénk mondani.
Az Ajándékkártya bármelyik magyarországi Fressnapf áruházban beváltható, az
Ajándékkártyára felötlött összeg erejéig.
Az Ajándékkártya egyszer, tetszőleges összeggel tölthető fel a megadott keretek
(minimálisan 1.000,- Ft, maximálisan 80.000-, Ft) között minden magyarországi Fressnapf
áruház pénztáránál.
Az ajándékkártyával történő vásárláshoz nem szükséges regisztráció, nem névre szól, illetve
az Ajándékkártyára feltöltött összeget nem szükséges egyben levásárolni.
Az Ajándékkártya felhasználásához kapcsolódó felhasználási feltételek a következők:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Az ajándékkártya a pénztárnál történő feltöltés előtt értéktelen
Az ajándékkártya minimum 1.000 Ft maximum 80.000 Ft összeggel tölthető fel
Az ajándékkártya érvényessége 1 év a feltöltéstől számítva
Az ajándékkártya nem újratölthető
Az ajándékkártya átruházható, a rajta található összeggel a kártya felhasználója
rendelkezik
Az ajándékkártyával történő vásárlás nem feláras
Az ajándékkártyával csak terméket lehet vásárolni, szolgáltatást nem
Az ajándékkártya feltöltésre kedvezmény nem adható
Az ajándékkártya egyéb kedvezményre nem jogosít
Az ajándékkártya értékesítése során nem készül szerződés a vásárlóval, a kártya
használatával a vásárló beleegyezik a felhasználási feltételekbe
Az ajándékkártyán található összeg egyben vagy részletekben is levásárolható
Az ajándékkártyával történő fizetés kiegészíthető bankkártyás, vagy készpénzes
fizetéssel
Az ajándékkártyán található összeg nem kamatozik
Az ajándékkártya készpénzre nem váltható
Az ajándékkártya elvesztése esetén nem tiltható le és nem pótolható
Az ajándékkártya csak magyarországi Fressnapf áruházakban használható
Az ajándékkártya csak személyesen váltható be
Az ajándékkártya értékesítésről “ÁFÁs számla” nem adható ki
Az ajándékkártya értékesítése nem számít bele a napi bevételbe, az
ajándékkártyával kiegyenlített vásárlás igen
Az ajándékkártya értékesítésről nyugta nem készül, csak befizetési bizonylat, ami a
vevő példánya
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