
Az ajándékutalvány felhasználásának feltételei 

• Ajándékutalványt vásárolni annak speciális jellege miatt csak a www.chocome.hu weboldalon történt 

regisztáricót követően lehet. 

• Ajándékutalvány megvásárlására kizárólag bankkártyás fizetéssel van lehetőség. 

• A vásárlást követően e-mailben küldjük meg Önnek a személyre szabott ajándékutalványt, mely 

tartalmazza a beváltáskor szükséges kuponkódot. 

• Az ajándékutalvány kizárólag a chocoMe Kft. által a www.chocome.hu domain alatt üzemeltetett 

webáruházban használható fel, termék és átvételi mód korlátozása nélkül, kivétel, az utalvány másik 

utalvány vásárlására nem használható fel. 

• Kérjük gondosan őrizze az utalvány azonosító kódját, mert az illetéktelen felhasználásból, elvesztésből 

fakadó kárért felelősséget a chocoMe Kft. nem vállal. 

• Az ajándékutalvány készpénzre nem váltható, a felhasználása csak egy alkalommal és egyösszegben 

lehetséges, a fel nem használt összegrész elvész. 

•  Az ajándékutalványt és az annak beváltásához szükséges kódot a vásárlást követően néhány perccel 

megküldjük az Ön, vagy az Ön által megadott e-mail címre. Amennyiben nem jutna el ez Önhöz 

• Ha a választott termék vagy termékek ára meghaladja a kártyán feltüntetett összeget, a fennmaradó 

részt a megrendelő a webshopban feltűntetett fizetési módok egyikével kiegyenlíteni. 

• Az utalványon feltűntetett összeget a weboldal Kosár menüpontjának alján található ajándékutalvány 

kód mezőbe beírt kóddal használhatja fel, a "Beváltás" gomb megnyomását követően. 

• Az ajándékutalvány és a rajta szereplő azonosító kód a vásárlástól számított 6 hónapig érvényes, ezt 

követően az utalvány és a kártyán szereplő összeg felhasználása nem lehetséges. 

• A rendelés véglegesítését követően nincs mód az ajándékutalványon szereplő összeg utólagos 

beszámítására. 

• Egy rendelés során tetszőleges számú ajándékutalvány használható fel a rendelés értékének erejéig, 

ebben az esetben az utalványok összegei összeadódnak. Ha egyszerre több utalványt kíván 

felhasználni, az azonosító kódokat egymást követően kell beírni az ajándékutalvány kód mezőbe, és 

egyenként kell érvényesíteni azokat. 

• Az utalványon szereplő kód kizárólag egy alkalommal használható fel, a rendelés véglegesítésével 

érvényét veszti.  

• Amennyiben a vásárló a vásárlás során meggondolja magát, visszavonhatja a korábban beírt azonosító 

kódot a rendelés véglegesítése előtt.     
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