
„Black Week” szabályzat 
Akció érvényessége: 2020.11.19-29. 

„Black Week” akció üzleteinkben: 

1. Az akció keretén belül a fekete „Black Week” függőbilétával megjelölt termékekre 50% 

kedvezményt adunk. 

2. A dobozon a teljes ár kerül feltüntetésre, a kedvezményes ár a kihelyezett árlistákon található. 
Kérdés esetén kérjék munkatársaink segítségét. 

3. A kedvezmény mértéke a kasszánál kerül levonásra. 

„Black Week” akció online shopunkban: 

1. Az akció keretén belül a „Black Week” kategóriában található termékekre 30-50% kedvezményt 
adunk.  

2. A „Black Week” kategóriában található termékeken megjelölt árak már tartalmazzák a kedvezmény 
mértékét. 

Az akció keretében vásárolt termékekre is érvényes a 2 éves kellékszavatossági idő. Minőségi kifogás 
esetén az ügyintézéshez szükség van a lábbelire és a vásárlást igazoló blokkra (online vásárlás esetén 
a szállítólevélre/elállási nyilatkozatra). Ugyanezeket a dokumentumokat kérjük, ha még nem használt, 
hibátlan terméket szeretne kicseréltetni. 

Amennyiben az akciós termékkel kapcsolatosan minőségi kifogást tesz, és elfogadott reklamáció 
esetén a termék álláspontunk szerint nem javítható vagy a csere lehetetlen (nincs azonos lábbeli), 
akkor a vásárláskor fizetett kedvezményes összeget térítjük vissza (Ettől függetlenül Ön igényelheti 
természetesen az árleszállítást, vagy a terméket maga vagy megbízottja is kijavíthatja, ha ezt előre 
egyezteti Társaságunkkal). 

Amennyiben még nem használt (utcán nem viselt), hibátlan terméket szeretne cserélni: 

 azonos cikkszámú termékre (akár az akció lejárta után) → az 50% kedvezményt biztosítjuk 
Önnek 

 más cikkszámú, szintén „Black Week” függőbilétával megjelölt termékre az akció időtartama 
alatt → a két termék 50%-os ára közötti különbséget kell kifizetnie, vagy ha olcsóbb terméket 
választ, a különbözetet visszatérítjük Önnek 

 más, a „Black Week” akcióban nem szereplő terméket választ → az új termék teljes ára és a 
korábbi, akciós termékért fizetett ár különbözetét kell megtérítenie, vagy ha olcsóbb az új 
termék, akkor a különbözetet visszatérítjük Önnek 

 ha nem választ új terméket → az akciós termékért fizetett összeget térítjük vissza Önnek 

Az akció más kedvezménnyel nem összevonható. 

Jelen szabályzatot elérheti a https://www.deichmann.com/HU/hu/shop/content/szabalyzat.jsp
oldalon is. A kialakult koronavírus helyzetre való tekintettel az esetleges hatósági intézkedések miatti 
változtatás jogát fenntartjuk!


