PUPA AJÁNDÉKKÁRTYA HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
A PUPA ajándékkártya megvásárolható az ország területén található összes PUPA szaküzletben.
Az ajándékkártyához csatlakozott üzletek listája és az
általános használati feltételek az alábbi címen érhetők el:
https://www.pupa.it/gift-card-regulation/
A PUPA ajándékkártya egy bemutatóra szóló kupon,
amelyet kizárólag magáncélra lehet felhasználni fizetőeszközként egy vagy több részletben, a kezdeményezéshez csatlakozott PUPA szaküzletekben forgalmazott termékek jövőbeli vásárlásához (az üzletek
listája a fent megjelölt honlapon található).
A PUPA ajándékkártya különböző összegekben áll rendelkezésre 5.000 Ft-tól 200.000 Ft-ig.
A kártya megvásárlásához nem lehet felhasználni semmiféle kedvezményt és/vagy akciót. Nincs aktiválási
költség és nem feltölthető.
A PUPA ajándékkártya a kibocsátástól számított 12 hónapig érvényes. Ez egy „több alkalmas” ajándékkártya,
azaz több vásárláshoz is felhasználható egészen addig, míg le nem merül, ugyanakkor egy vásárlás során
részteljesítésként is használható.
A PUPA ajándékkártya már a pénztárnál történő kibocsátásától kezdődően használható. A kibocsátáskor
a vevő részére átadásra kerül egy vásárlási voucher,
amelyet meg kell őrizni, és amelyen feltüntetésre kerül a
Kártya összege és a kibocsátás kelte, amely naptól indul
az érvényességi időszak (12 hónap).
Amennyiben a vásárlás összege kisebb, mint az Ajándékkártya értéke, a különbség felhasználható a következő vásárláskor. Ezzel szemben, ha a vásárlás összege meghaladja az Ajándékkártya értékét, a különbség
kifizethető a PUPA szaküzletekben elfogadott bármely fizetési mód egyikével. Bármikor lekérdezhető az

Ajándékkártya fennmaradó egyenlege az akcióhoz
csatlakozott PUPA szaküzletek pénztáránál a voucher
bemutatásával.
A PUPA ajándékkártya nem tölthető fel, nem használható
fel más kuponok vásárlására és nem váltható vissza
készpénzre; lopás, elvesztés vagy olyan sérülés esetén,
amikor olvashatatlanná válik a vonalkód vagy az ehhez
kapcsolódó számkód, a kártya nem zárolható, nem
cserélhető ki és nem váltható vissza.
A PUPA Hungary Kft. semmilyen esetben sem tehető felelőssé a PUPA Ajándékkártya nem előírásszerű vagy
csalás céljából történő használatáért.
A lejárati időt követően a PUPA ajándékkártya már nem
használható, és a tulajdonos nem jogosult a fennmaradó
összeg visszaigénylésére.
A PUPA ajándékkártya megvásárlásával a vevő elfogadja a fenti használati feltételeket, amelyek elérhetők a
következő honlapon:
https://www.pupa.it/gift-card-regulation/
A jelen szabályzat 2021. október 18-től érvényes a következő módosításig, kiegészítésig vagy új szabályzat kiadásáig.
A PUPA Ajándékkártya használatára vonatkozó bármilyen információ vagy panasz e-mailben kell megküldeni az Ügyfélszolgálatra a www.pupamilano.hu/customer-care címre.

