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A „Most a cipővel együtt jár a kedvezmény” kuponakció szabályzata 

I. Akció leírása: 

Amennyiben 2021.04.12. és 04.30. között budapesti üzleteink bármelyikében vagy online shopunkban vásárol (terméktől 
vagy összeghatártól függetlenül), a kasszánál a blokkja mellé (online shopunk esetében a megrendelése mellé a csomagba) 
kupont kap. Vásárlásonként (blokkonként) 1 kupon jár. A kupon értéke 2 000 Ft. 

A kupon 2021.05.01. és 31. között váltható be bármelyik magyarországi Deichmann üzletben 10 000 ft feletti vásárlás esetén. 
Egy vásárlásnál csak 1 kupon váltható be. A beváltás online shopunkban nem lehetséges. 

A kupon bolti hazaszállítás és vevői rendelés szolgáltatásunk esetén nem érvényesíthető. 

II. Területi hatály: 

A kuponok kiadása csak budapesti üzleteinkben és online shopunkban történik, de a beváltásban minden magyarországi 
üzletünk részt vesz. Az üzletek listája megtalálható az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF, elérhetőség: 
https://stores.deichmann.com/hu-hu/index.html). Az akcióban részt vesz az a vásárló is, aki a deichmann.hu  internetes 
oldalon keresztül vásárol a fent meghatározott időszakban.  

III. Személyi hatály: 

Az Akció szervezője a Deichmann Cipőkereskedelmi Kft. (1134 Budapest, Kassák Lajos u. 19-25. 6. emelet; Cg.: 01-09-693582; 
Adószám: 12583083-2-44), valamint  a www.deichmann.com (a továbbiakban: deichmann.com) online kereskedelmi portál 
üzemeltetője (a továbbiakban: Deichmann). Ügyfél az a természetes személy, aki a 18. életévét betöltötte.  

IV. Időbeli hatály: 

A kupont 2021.04.12. és 04.30. között osztjuk és 2021.05.01. és 05.31. között váltható be. 

V. Egyéb rendelkezések 

Az Ügyfél az Akcióban való részvételével úgy nyilatkozik, hogy teljes körűen megismerte a jelen szabályzatt és az ÁSZF-et, 
valamint azok tartalmát elfogadja. Ha az Ügyfél úgy nyilatkozik, hogy jelen szabályzat egészét vagy annak bármely 
rendelkezését nem fogadja el, úgy az Ügyfél Akcióból kizárásra kerülhet.   

On-line vásárlás esetén az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az általa megadott hibás illetve téves adatokból eredő esetleges hibás 
teljesítésért a Deichmann nem vállal felelősséget. A vásárlástól való elállás jogáról az ÁSZF 7. pontja ad bővebb tájékoztatást: 
(https://m.deichmann.com/HU/hu/shop/content/agb.jsp)  

Az Akció lebonyolítására, az üzletben és deichmann.com-on történő vásárlásra és minden ott végzett tevékenységre a 
Szabályzatban foglaltak, az ÁSZF valamint az Adatvédelemi Szabályzat 
(https://m.deichmann.com/HU/hu/shop/content/dataprotection.jsp) rendelkezései az irányadóak. 

A Deichmann fenntartja a jogot a jelen Akció bármikor történő, indokolás nélküli felfüggesztésére, leállítására, feltételeinek 
módosítására, amelyről az deichmann.hu erre szolgáló felületén értesíti az Ügyfeleket. Bármely módosítás az értesítés 
kiadásától érvényes. 
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