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Piros Kuponok Felhasználási Feltételek

3./ Az igénybe vehető kedvezmények mértéke és tárgya:
A Piros Kuponok bal oldalán található, úgynevezett információs sáv felső részén szereplő %-os érték vagy
forintban kifejezett összeg vagy egyéb információ által meghatározott kedvezmény igénybevételére
jogosult a Felhasználó a Kuponon megjelölt feltételekkel és korlátozásokkal együtt értelmezve azt.
4./ A Kupon beváltásának szabályai:
A Kupont minden esetben a vásárolt áru vagy szolgáltatás ellenértékéről kiállított számla vagy nyugta
kiállítása előtt kell bemutatni, mert egyébként a kedvezmény igénybevételének lehetősége meghiúsulhat.
5./ A Kiadó felelőssége:
Abban az esetben, ha a kuponos hirdetést megjelentető Hirdető nem biztosítja Felhasználó részere a
Kuponon meghirdetett kedvezményt az áruk megvásárlása vagy szolgáltatások igénybevétele során és
egyébként a Kupon Felhasználója jogosult lenne a kedvezmény igénybevételére, az ebből fakadó jogkövetkezményekért kizárólag a Hirdető felel. A Kiadónak nem áll módjában vizsgálni a meghirdetett kedvezmények valóságtartalmát, ezért a Kiadó kifejezetten elhatárolja magát mindennemű felelősség vállalásától,
ami a Kuponos akció tartalmára vonatkozik.
Az esetleges nyomdai és sajtóhibákért Kiadó nem vállal felelősséget. A Kiadó nem vállal felelősséget az
esetleges terjesztési hibákért.
6./ Jogvita esetén a Felhasználó elfogadja a Debreceni Járásbíróság kizárólagos illetékességét.

1./ A Felhasználási feltételek érvényessége:
A Felhasználási Feltételek a Piros Kuponok (továbbiakban: kuponok) használatára vonatkozó szabályozást
tartalmazza. Kiterjed Ön, mint felhasználó (továbbiakban: Felhasználó), a kedvezményt meghirdető
vállalkozó (továbbiakban: Hirdető), valamint a Piros Kuponok kiadója a Full Bt. (továbbiakban: Kiadó)
viszonyára, együttműködésük feltételeit szabályozza. A Kiadó fenntartja magának a Felhasználási feltételek
egyoldalú módosításának jogát, azzal a feltétellel, hogy az esetleges változásokról a felhasználókat a
www.piroskatalogus.hu című weblapon hirdetményben tájékoztatja.
2./ A Kuponok felhasználása és érvényessége:
Kuponok felhasználására az a természetes személy jogosult, aki a felhasználási feltételekben rögzített
szabályokat elfogadja. A Piros Kuponok online megjelenésén szerepel a kuponok érvényességi ideje. A Piros
Katalógusban megjelenő nyomtatott kuponok érvényessége a katalógusban található Felhasználási
Feltételekben vagy a kuponon feltüntetve szerepel. Ezt a dátumot követően a kuponok már nem használhatók fel. A kuponok beválthatóságát mennyiségi korlátozás is szabályozhatja, a Hirdető meghatározhatja a
beváltható kuponok darabszámát, ami után már több kupon felhasználását nem teszi lehetővé. Amennyiben a Hirdető valamilyen előre nem látható okból kifolyólag a Kuponok felhasználhatóságát a lejárati idő
előtt megszünteti, erről köteles tájékoztatni a Kiadót, aki a www.piroskatalogus.hu című weblapján
tájékoztatja a Felhasználókat az akció lezárásáról.
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Tiszta vizet öntünk a csapjába!

Vásároljon -10% kedvezménnyel
szaküzletünkben!

Szűrő-Ház Szaküzlet
Beváltható: 2022.05.31
Debrecen, Monostorpályi út 33.

























