
Piros Katalógus Kedvezménykártya Működési Szabályzat

1./ A Működési Szabályzat érvényessége
Jelen Működési Szabályzat a Piros Katalógus 
Kedvezménykártya (továbbiakban: kedvez-
ménykártya) használatára vonatkozó általános 
szerződési feltételeket tartalmazza, kiterjed a 
kedvezménykártya, illetve a Piros Katalógus ki-
adója, a Full Bt. (továbbiakban: Kiadó) és a ked-
vezménykártya birtokosának (továbbiakban: Fel-
használó) viszonyára. A Kiadó fenntartja magának 
a Működési Szabályzat egyoldalú módosításának 
jogát azzal a feltétellel, hogy az esetleges vál-
tozásról a Felhasználókat a változás hatályba lé-
pése előtt hirdetményben tájékoztatja.

2./ A kedvezménykártya érvényesítése és érvé-
nyessége
A kedvezménykártya érvényesítésére az a ter-
mészetes személy jogosult, aki betöltötte 18. éle-
tévét és a Működési Szabályzatban rögzített felté-
teleket elfogadja.
A Felhasználó aláírásával érvényesíti a kedvez-
ménykártyát, és egyidejűleg igazolja, hogy a 
Működési Szabályzatot elfogadja. A kedvezmé-
nykártya egy adott városban a Piros Katalógus ép-
pen aktuális kiadásának megjelenésétől következő 
kiadás megjelenéséig érvényes, de maximum a 
megjelenéstől számított 18 hónapig.   

3./ Az igénybe vehető kedvezmények mértéke 
és tárgya
A kedvezménykártya a Piros Katalógusban 
szereplő hirdetésekben, az úgynevezett kedvez-
ménysorban feltüntetett kedvezmények igény-
bevételére jogosítja a Felhasználót. A kedvez-
ménysor sárga színű sávban, fekete betűkkel 
szedve, a hirdetések után, közvetlenül a hirde-
téshez kapcsolva kerül megjelenítésre.

4./ A  kedvezménykártya használatának szabályai
Kizárólag az érvényesített és érvényes kedvez-

ménykártya Felhasználója jogosult a kedvezmé-
nyek igénybevételére. A kedvezménykártyát a 
vásárlás előtt és minden esetben a számla vagy 
nyugta kiállítása előtt be kell mutatni, mert egyéb-
ként a kedvezmény igénybevételének lehetősége 
meghiúsulhat.

5./ A kedvezménykártya pótlása
A kedvezménykártya elvesztése, megrongálódá-
sa miatt vagy egyéb okból történő új kedvez-
ménykártya igénylésére a Kiadó csak térítés el-
lenében nyújt lehetőséget. Új kártyát a Kiadó 
kizárólag utánvéttel postáz ki az igénylő részére. 
A postai díj az igénylőt terheli. Új kedvezmé-
nykártya igénylése esetén a Kiadó 500 Ft díjat 
számít fel, mely megfizetése esetén az igénylő az 
új kártyát átveheti.

6./ A Kiadó felelőssége
Abban az esetben, ha a hirdetést megjelentető cég 
vagy vállalkozó (továbbiakban: hirdető) nem biz-
tosítja a kedvezménykártya Felhasználójának a hir-
detésben vállalt kedvezményt az áruk megvásár-
lása vagy szolgáltatások igénybevétele során, és a 
kedvezménykártya használója egyébként jogosult 
a kedvezmény igénybevételére, az ebből eredő 
jogkövetkezményekért kizárólag a hirdető felel. 
Az esetleges nyomdai és sajtóhibákért a Kiadó 
nem vállal felelőséget. A kedvezménykártya pót-
lása kizárólag a 5. pont szerint lehetséges.

7./ Az igénybe vehető kedvezmények hatálya
A kedvezménysorban feltüntetett kedvezmények 
azok visszavonásáig érvényesek, mellyel kapcso-
latban a hirdető ad információt.

8./ Jogvita esetén a Felhasználó elfogadja a Deb-
receni Járásbíróság kizárólagos illetékességét.


