
„Hello Nyár” akció 
2020.06.12‐21.  

A „ Hello Nyár” akció keretén belül 2 pár teljes árú cipő együttes vásárlása esetén a kedvezőbb árúból 

(vagy 2 db ugyanolyan árú termék esetén az egyikből) 30% kedvezményt adunk. Az akció már leárazott 

termékek vásárlása esetén nem érvényes. Az akcióban csak cipők vesznek részt (táskák, zoknik, 

harisnyák, kiegészítők és egyéb termékek nem!).  

A két pár cipőből a magasabb árú bármilyen márkájú lehet, de az alábbi márkákból a 30% kedvezmény 

nem vonható le: Nike, Adidas, Skechers, Reebok, Puma. 

A 2. pár kedvezményt egyszerre, egy vásárlás során lehet alkalmazni. 

Az akció keretében vásárolt termékekre is érvényes a 2 éves szavatossági idő.  
Mind csere, mind minőségi kifogás esetén az ügyintézéshez szükség van a lábbelire és a vásárlást 

igazoló blokkra. 

ÁLTALÁNOSAN ÉRVÉNYES csere esetén: ha az újonnan választott termék megfelel az akció 

kritériumainak* úgy érvényesíteni lehet erre a cikkre is a kedvezményt. 

Amennyiben a Vásárló a kedvezőbb árú terméket (-30%) hozza vissza: 

 Ha a választott termék megfelel az akció kritériumainak (tehát nem akciós, alacsonyabb árú, 
vagy azonos árú, mint az 1. cipő) -> új termék vételárát csökkentjük 30%-kal és a cserébe 
visszahozott termék árával csökkentjük a fizetendő összeget  

 Ha ugyanazt a modellt / másik ugyanolyan árú modellt választ: ráfizetés nélkül cseréljük  

 Ha nem talál új terméket: a termékért fizetett árat visszafizetjük  

 Ha a választott termék nem akciós és drágább, mint az első: megfordul az akció. A most 
drágább termék teljes árát fizeti és a most kedvezőbb árú termékre számítjuk az 30% 
kedvezményt.  

 Ha akciós terméket választ helyette: a kedvezmény nem érvényesíthető 

 Ha Nike, Adidas, Skechers, Reebok, Puma terméket választ helyette: a kedvezmény nem 
érvényesíthető. Kivéve, ha drágább mint az eredetileg első cipő, ebben az esetben megfordul 
az akció a fent leírtak szerint. 

 
Amennyiben a Vásárló a magasabb árú terméket hozza vissza: 

 Ha a választott termék megfelel az akció kritériumainak, az eredetileg magasabb árú és a 
mostani magasabb árú termék vételára közötti különbséget kell a Vásárlónak megfizetni, vagy 
ha kedvezőbb árú terméket választ, akkor a különbséget visszatérítjük 

 Ha ugyanazt a modellt / másik ugyanolyan árú modellt választ: ráfizetés nélkül cseréljük  

 Ha a választott termék nem akciós és olcsóbb, mint a második: megfordul az akció. Az eddig 
30%-os terméknek vesszük a teljes árát és a most kedvezőbb árúból számoljuk az 30% 
kedvezményt.  

 Ha nem talál új terméket: kilép az akcióból, hiszen 1 terméket vásárol, így a második terméket 
teljes áron számoljuk  

 Ha az újonnan választott termék akciós: a kedvezmény nem érvényesíthető, az eddig második 
terméket teljes áron számoljuk  
 

 

 



* akció kritériumai:  

* 2 teljes árú cipő együttes vásárlása 

* a 30% kedvezmény nem érvényesíthető Nike, Adidas, Skechers, Reebok, Puma márkákból 

Leárazott termék választása esetén nem érvényesíthető a fenti akció.  
Jelen akciónk bolti hazaszállítás szolgáltatás keretében nem érvényesíthető. 


