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1. Az üzlet teljes területe magánterület. Az üzlet területére látogatóként vagy vásárlóként történő belépést 

jognyilatkozatnak tekintjük, mellyel a belépő elfogadja a Házirendet valamint a Vásárlói Tájékoztatóban 

megfogalmazottakat.  

A belépő személy ezzel tudomásul veszi, hogy a Házirend megszegésekor az üzlet munkatársai vagy a biztonsági 

szolgálat beosztottjai az üzlet elhagyására kötelezhetik. Ebben az esetben a látogató köteles az üzletből kimenni. 

 

2. Az üzletben elektronikus megfigyelőrendszer (kamerarendszer) működik. 

 

3. Az üzlet rendjére bizonyos időszakokban a Deichmann Kft. által megbízott biztonsági szolgálat felügyel. 

 

4. Vészhelyzet esetén, kérjük, kövessék az üzlet munkatársainak vagy a biztonsági szolgálat beosztottjainak 

utasításait. 

 

5. Az üzlet területén botrányosan, illemsértő módon viselkedni, valamint mások nyugalmának megzavarására 

alkalmas magatartást tanúsítani tilos. 

 

6. Az üzletet tilos olyan mértékben szennyezett vagy hiányos ruházatban felkeresni, amely másokban 

megbotránkozást kelt vagy akár beszennyezheti mások ruházatát, az üzlet berendezését vagy árukészletét. 

 

7. Tilos az eladótérben ételt és italt fogyasztani, hangoskodni, lármázni. 

 

8. Az eladótérben a dohányzás, nyílt láng használata és egyéb tűzveszélyes tevékenység végzése tilos. 

 

9. Az üzlet területén tilos gördeszkával, görkorcsolyával, rollerral, egyéb eszközzel közlekedni. 

 

10. Az üzlet területén tartózkodóknak harmadik fél által okozott károkért a Deichmann Kft. felelősséget nem vállal. 

 

11. Az üzlet területén szórólapokat osztani, kérdőíves megkérdezést vagy bármilyen hasonló tevékenységet végezni 

kizárólag úgy lehetséges, ha ezt a Deichmann Kft. írásban előre engedélyezte.  

 

12. Tilos az üzlet területén politikai tevékenység végzése. 

 

13. Az üzlet területén videó és fényképfelvétel készítése kizárólag a Deichmann Kft. írásos engedélyével történhet. 

 

14. Az üzlet területén szemetelni, berendezéseiben és árukészletében kárt tenni, azokat bármilyen módon megrongálni 

tilos. Rongálás esetén az üzlet munkatársai vagy a biztonsági szolgálat beosztottjai a jogszabályokban 

meghatározott intézkedéseket megteszik, szükség esetén rendőrségi eljárást kezdeményeznek. 

 

15. Tilos az üzlet területére az arra jogosulatlan személyeknek fegyvert, robbanóanyagot, pirotechnikai anyagot és a 

közbiztonságra veszélyes egyéb tárgyat behozni. 

 

16. Tilos az eladótérbe állatot behozni. Ez alól kivételt képez pl. a vakvezető kutya. 

 

17. Az üzletbe belépő személy köteles minden, a Deichmann Kft. által forgalmazott termékkörhöz tartozó árut (pl. 

cipő, táska stb.) a pénztárnál bemutatni. 

 

18. Lopás esetén az üzlet munkatársai vagy a biztonsági szolgálat beosztottjai rendőrségi feljelentést tesznek. 

 

19. Bevásárló kocsikat az üzlet területére behozni nem szabad. 

 

20. Tilos a Deichmann Kft. írásos engedélye nélkül plakátok, szórólapok kihelyezése az üzletben és az üzlethez tartozó 

kirakati felületeken. 

 

 

Együttműködésüket köszönjük! 

      Deichmann Kft. 

  


