
6.számú melléklet 

Györfiné Szabó Orsolya által üzemeltetett webáruházak/weboldalak pénzszolgáltatás ellenében 
nyújtott szolgáltatásainak általános szerződési feltételeihez 

Kuponszabályzat 

  

1. Jelen Kuponszabályzat érvényes: 2018. augusztus hó 15. napjától 
visszavonásig.  

2. A Szolgáltató a rendszeres üzleti partnerei (Vevők) részére fizetési 
kedvezményeket (kuponokat) biztosít az alábbi szabályok szerint. 

  

3. A Szolgáltató jelenleg az alábbi vásárlási feltételek megléte esetén bocsátja a 
Vevő rendelkezésére a fizetési kedvezményeket (kuponokat):  

  

  

Promóciós kedvezmény kupon 

Érvényessége: Akciókhoz kapcsolódóan, az egyedi akcióban meghatározott ideig 

Kupon értéke:  Adott akcióhoz kapcsolódóan fix összeg, vagy százalékos kedvezmény 

Felhasználás módja: A megrendelni kívánt új szolgáltatás, előfizetés tanfolyam, 
oktatóanyag vagy egyéb egyszeri fizetős tartalom megrendelő űrlapján rögzítendő a 
kuponkód. 

A kupon megszerzésének feltétele a webáruházon keresztül tanfolyam, oktatóanyag, 
vagy egyéb egyszeri fizetős tartalom vásárlása, hírlevélre történő feliratkozás, az 
akcióban meghatározott és a weboldalon közzétett módon. 

A kupon beváltható új szolgáltatás, előfizetés, tanfolyam, oktatóanyag vásárlásakor. 

A promóciós kedvezmény kupon elektronikus kuponkóddal ellátott. 

A kupont a Vevő a promóciós ajánlattal együtt, e-mail útján kapja meg. 

4. A kupon átadása elektronikusan történik. Az elektronikus kupon egy olyan 
elektronikus levél, amelyet a kedvezményt megalapozó vásárlást követően, az 
ellenérték Szolgáltatóhoz történő beérkezését (vagy promóciós kedvezmény 
kupon esetén a promócióban szereplő feltételek teljesülését) követő 3 
munkanapon belül küld meg a Szolgáltató Vevő webáruházban történt 
megrendelését követően. 



5. A kuponok kizárólag a Szolgáltató által nyújtott elektronikus szolgáltatások 
díjainak csökkentésére használhatók fel, azok nem használhatók fel az 
esetlegesen felmerülő, az ÁSZF-ben rögzített egyéb, a szolgáltatást terhelő 
költségek, kiegészítő díjak csökkentésére.   

6. Egy vásárlás során csak egy kupon használható fel.   

7. A kupon felhasználása során a megrendelés áruértékéből a kuponon szereplő 
összeg levonásra került, a Vevőnek csak a kuponösszegen felüli összeget kell 
kifizetnie.  

8. Egy kupon csak egyetlen alkalommal használható fel a felhasználási 
időtartamán belül. A kupon a felhasználási időtartamának lejáratát követően 
nem használható fel fizetési kedvezmény igénybe vételére.  

9. A felhasznált kuponok összegét visszatéríteni az esetleges elállás során nem 
áll módomban sem kupon, sem pénzvisszafizetés formájában.   

10. A kupon névre szóló, azt csak az a személy használhatja fel, akinek kiküldésre 
került. 

 

 


