AZ ALLEE AJÁNDÉKKÁRTYA IGÉNYLÉSÉNEK ÉS
HASZNÁLATÁNAK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI
(Hatályos: 2020. február 1. napjától)

AZ ALLEE AJÁNDÉKKÁRTYA
Az Allee Center Kft. (székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10., cégjegyzékszám: 01-09929987) az „Allee” brand alá tartozó elektronikus, elektronikus fizetési terminálokkal kompatibilis (bankkártya
formátumú) ajándékkártyát vezetett be.
AZ AJÁNDÉKKÁRTYA IGÉNYLÉSÉVEL ÉS HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA A JELEN
ÁLTALÁNOS FELTÉTELEKET!
Az ajándékkártyák kizárólag az Allee Bevásárlóközpont (1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10.)
elfogadó üzleteiben ill. egyéb kiskereskedelmi egységeiben (a továbbiakban: elfogadóhelyek) válthatók be.
Az elfogadóhelyek listája elérhető a www.allee.hu weblapon.
Az Allee Center Kft. nem vállal szavatosságot:
-

azért, hogy a jelenlegi elfogadóhelyek a jövőben is elfogadóhelyek maradnak;
az elfogadóhelyek számát illetően.

Az ajándékkártya sztenderd bankkártya (CR80) formátumú, mágnescsíkkal felszerelve. Az ajándékkártya az
elfogadóhelyek szabványos POS termináljain működik.
Az Allee Center Kft. nem felelős, ha az elfogadóhelyen – technikai okból – az ajándékkártya ideiglenesen vagy
huzamosan nem használható!
Az ajándékkártya készpénz átvételére nem jogosít, készpénzre nem váltható!
Az ajándékkártya többször is használható a feltöltött összeg keretéig. Kártyaelvesztés esetén pótlásra nincs lehetőség.
Az ajándékkártyával történő vásárlás legfeljebb a feltöltött összeg keretéig lehetséges. A feltöltött összeg készpénzzel
történő kiegészítése abban az esetben lehetséges, ha a használó ismeri az ajándékkártyán lévő pontos összeget és erről
az elfogadóhely értékesítőjét tájékoztatja.
A feltöltött összeg bankkártyás fizetéssel történő kiegészítése nem lehetséges. Ettől az egyes elfogadóhelyek
eltérhetnek. Az esetleges eltérésről a konkrét elfogadóhelyen kérhető tájékoztatás. Az elfogadóhely tájékoztatásának
hibájáért az Allee Center Kft. nem felelős!
Ha az üzletben nem fogadják el a kártyát, kérjük a lentiek szerint ellenőrizze a kártyaegyenleget online, ill. az
infopontnál!
AZ ALLEE AJÁNDÉKKÁRTYA IGÉNYLÉSE
Az ajándékkártya az Allee Bevásárlóközpont első emeleti infopontjánál igényelhető. Igényléskor az infopontnál az
ajándékkártya felöltésre kerül a kívánt összeggel és a kártyára manuálisan rávezetésre kerül annak lejárati dátuma. A
feltöltést és a lejárati dátum felvezetését követően a kártya további aktiválása nem szükséges.
A KÁRTYA FELTÖLTÉSE
A minimum feltöltési összeg: 1.000,- Ft. A maximum feltöltési összeg kártyánként: 80.000;- Ft. 80.000,- Ft feletti
feltöltés kizárólag több kártyára lehetséges, azzal, hogy minden kártya esetében irányadó az 1.000,- Ft minimum
feltöltési összeg! (Pl. 80.500,- forint feltöltendő összeg esetén egy legfeljebb 79.500,- forintra és egy legalább 1.000,forintra feltöltött kártya adható ki).
A KÁRTYA LEJÁRATA
A lejárati dátum a feltöltés napjától számított egy év. A lejárati dátumot követően a kártya és az arra felöltött összeg
nem használható, újabb kártyára nem vezethető át!
A lejárati dátum kártyán történő esetleges téves rögzítésért az Allee Center Kft. nem felelős. Az igénylő, ill. a használó
a kártya lejárati dátumát a www.allee.hu weblapon a kártyára nyomtatott egyedi számsor alapján ellenőrizheti.

DÍJ
Az ALLEE ajándékkártya programban való részvétel és az ALLEE Ajándékkártya igénylése és felhasználása
ingyenes.
AZ ALLEE AJÁNDÉKKÁRTYA IGÉNYLŐJE, HASZNÁLÓJA
Az ajándékkártyát minden 14. (tizennegyedik) életévét betöltött, természetes személy igényelhet, feltéve, hogy
cselekvőképessége az ügylet megkötésére vonatkozóan nem korlátozott! 18. (tizennyolcadik) életévét be nem töltött
személyek esetében az igényléshez törvényes képviselőjük hozzájárulása szükséges (a Ptk. 2:12. § (1) bek. alapján).
Az ajándékkártyát minden 14. (tizennegyedik) életévét betöltött személy használhatja. 18. (tizennyolcadik) életévét
be nem töltött személyek esetében a használathoz törvényes képviselőjük külön hozzájárulására nincs szükség (a Ptk.
2:12. § (2) bek. d) alpontja alapján).
A használó életkorát a beváltóhelyek ellenőrzik saját üzleti rendjük szerint. Az ellenőrzésért, ill. ennek elmaradásáért
az Allee Center Kft. nem felelős!
Az ajándékkártya nem névre szól. Az ajándékkártyát annak mindenkori birtokosa használhatja. Az esetleges
illetéktelen kártyahasználatért való felelősséget az Allee Center Kft. kizárja!
AZ AJÁNDÉKKÁRTYA PROGRAM MÓDOSÍTÁSA/MEGSZÜNTETÉSE, A JELEN ÁSZF MÓDOSÍTÁSA
Az Allee Center Kft. jogosult a www.allee.hu honlapon, illetve az infopontnál kifüggesztett hirdetmény útján
bármikor egyoldalúan jelen ÁSZF-et módosítani, az ALLEE ajándékkártya programot felfüggeszteni vagy
megszüntetni. A hirdetmények a honlapon, illetve az infopontnál való közzétételt követő 14. naptári napon valamennyi
igénylőre és használóra nézve az igénylőre vagy a használó bármilyen további hozzájárulása nélkül is kötelező
érvénnyel és hatállyal rendelkeznek!
VEGYES RENDELKEZÉSEK
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre Magyarország mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályai az
irányadók.
Az ALLEE ajándékkártya programmal összefüggésben személyes adatok nem kerülnek rögzítésre, kezelésre!

ALLEE CENTER KFT.

