FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

• Élménykuponod egy szabadon választható programra jogosít fel a Feldobox partnerei által kínált
számos lehetőség közül.
• Ezzel a különleges kiadással kizárólag a sportelmeny.decathlonajanlatok.hu weboldalon található
programok közül választhatsz, nem pedig a Feldobox weboldaláról. A fő különbség, hogy ez a
különleges kiadás a Feldobox által a Decathlonnak készült, és kimondottan sportos tevékenységeket
tartalmaz.
• A partnerek listája és a programok leírása a Decathlon áruházakban erre a célra kihelyezett
érintőképernyős totemeken is megtekinthető.
• A programjainkat folyamatosan felülvizsgáljuk és bővítjük! Emiatt bármikor lehet változás a
kínálatban, amit a megadott honlapon teszünk közzé.
• A jelen kuponon, a csomagoláson és a honlapon lévő képek csak illusztrációk.
• Amennyiben a kuponon feltüntetett felhasználási idő lejárt, a kupont a partnerek nem fogadják el,
más termékre nem cserélhető be, a felhasználása nem hosszabbítható meg, az ára nem
visszatéríthető. Javasoljuk, hogy ne várj az utolsó pillanatig a Neked legkedvesebb program
igénybevételével.
• Amikor foglalás végett felveszed a kapcsolatot a kiválasztott partnerünkkel, mondd el, hogy Te egy
Feldobox élménykupon birtokosa vagy, és add meg a kupon nevét is.
• Amennyiben partnerünk a kívánt időpontban nem tud fogadni, egyeztethetsz vele másik időpontot,
vagy választhatsz másik programot.
• A program helyszínére érkezve add át partnerünknek a megfelelően kitöltött eredeti kupont a
kártyával együtt. Kupon és kártya csak együtt érvényesek! A kártyát vissza fogod kapni.
• Semmiképpen ne kapard le a kártya hátoldalán található azonosítókódot. Ha a kód láthatóvá válik,
a kártyát nem fogadják el, és becserélésére nincsen lehetőség.
• A nem megfelelően kitöltött kuponokat partnereink visszautasítják. A kuponra fokozottan ügyelj,
mert annak elvesztése vagy megrongálódása esetén egyik program sem vehető igénybe, és az
elvesztett kupont pótolni nem áll módunkban.
• A programokat mindenki saját felelősségére veszi igénybe (bizonyos szolgáltató partnereink erről
nyilatkozatot is íratnak alá az élmény igénybevétele előtt). A kupon felhasználója semmilyen esetben
nem vonhatja felelősségre ennek kibocsátóját (FDB Kft.-t) és forgalmazóját (Tízpróba Magyarország
Kft.), a kupon felhasználása, vagy a program igénybevétele során keletkezett bármilyen károsodásért.
• A különleges kiadású élménykupon felhasználási feltételei megegyeznek a Feldobox-FDB Kft.
általános felhasználási feltételeivel, a programokon való részvétel pedig a kiválasztott szolgáltató
partner általános feltételei szerint történik. Az élménycsomag visszavétele vagy cseréje a Decathlon
általános feltételei szerint történik, a Decathlon áruházakban, és erre csak és kizárólag a kuponok
lejáratáig van lehetőség.
• A Feldobox élménykupon nem fizetési eszköz, semmilyen esetben nem váltható be készpénzre és
nem váltható vissza.
• Amennyiben több információt szeretnél megtudni cégünkről, általános feltételeinkről,
termékeinkről, kérjük, keress meg bennünket a 06 1 / 786 56 70-es telefonszámon vagy küldj
üzenetet az decathlon@feldobox.hu email címre.

