
30% kedvezmeny a 2.parra 

Az akci6 kereten belul 2 par teljes aru cipo egyuttes vasarlasa eseten a kedvezobb arub61 

(vagy 2 db ugyanolyan aru termek eseten az egyikbol) 30% kedvezmenyt adunk. Az akci6 

mar learazott termekek vasarlasa eseten nem ervenyes. Az akci6 csak cipokre 

ervenyesftheto (taskakra, zoknikra, harisnyakra, kiegeszftokre es egyeb termekekre nem!). 

A 2. par kedvezmenyt egyszerre, egy vasarlas soran lehet alkalmazni. 

Az akci6 kereteben vasarolt termekekre is ervenyes a 2 eves kellekszavatossagi ido. 
Minosegi kifogas eseten az ugyintezeshez szukseg van a labbelire es a vasarlast igazol6 
blokkra. Ugyanezeket a dokumentumokat kerjuk, ha meg nem hasznalt, hibatlan termeket 
szeretne kicsereltetni. 

AL TALANOSAN ERVENYES hibatlan termek csereje eseten: ha az Cljonnan valasztott 

termek megfelel az akci6 kriteriumainal(k Clgy ervenyesiteni lehet erre a cikkre is a 

kedvezmenyt. 

Amennyiben a vasarl6 a kedvezcSbb arCI termeket (-30%) hozza vissza: 

• Ha a valasztott termek megfelel az akci6 kriteriumainak (tehat nem akci6s,

alacsonyabb aru, vagy azonos aru, mint az 1. cipo) -> uj termek vetelarat csokkentjuk
30%-kal es a cserebe visszahozott termek araval csokkentjuk a fizetendo osszeget

• Ha ugyanazt a modellt / masik ugyanolyan arCI modellt valaszt: rafizetes nelkul
csereljuk

• Ha nem talal Clj termeket: a termekert fizetett arat visszafizetjuk
• Ha a valasztott termek nem akci6s es dragabb, mint az elscS: megfordul az akci6. A

most dragabb termek teljes arat fizeti es a most kedvezobb aru termekre szamftjuk

a 30% kedvezmenyt.
• Ha akci6s termeket valaszt helyette: a kedvezmeny nem ervenyesftheto

Amennyiben a vasarl6 a magasabb arCI termeket hozza vissza: 
• 

• 

• 

• 

• 

Ha a valasztott termek megfelel az akci6 kriteriumainak, az eredetileg magasabb 

aru es a mostani magasabb aru termek vetelara kozotti kulonbseget kell a 

vasarl6nak megfizetni, vagy ha kedvezobb aru termeket valaszt, akkor a 

kulonbseget visszaterftjuk 

Ha ugyanazt a modellt / masik ugyanolyan arCI modellt valaszt: rafizetes nelkul 
csereljuk 

Ha a valasztott termek nem akci6s es olcs6bb, mint a masodik: megfordul az akci6 . 

Az eddig 30%-os termeknek vesszuk a teljes arat es a most kedvez6bb arub61 

szamoljuk az 30% kedvezmenyt. 

Ha nem talal Clj termeket: kilep az akci6b61, hiszen 1 termeket vasarol, fgy a masodik 

termeket teljes aron szamoljuk 

Ha az Cljonnan valasztott termek akci6s: a kedvezmeny nem ervenyesftheto, az 

eddig masodik termeket teljes aron szamoljuk 




