
"V-Tel Kupon" 

Marketing kampány  
 

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 
 

1.1 Az Alza.cz a.s. (cégjegyzékszáma: 27082440, adószám: CZ27082440, 

székhelye: 170 00 Praha 7, Jankovcova 1522/23, bejegyezve a Prágai 

Városi Bíróságon) (a továbbiakban „Alza“) 2020. szeptember 21. 
00:01 órától, 2020. szeptember 27. 23:59 óráig (a továbbiakban 

„Kampány időtartama“) a „V-Tel Kupon“ elnevezéssel a V-Telecom 

Hungary Kft-vel (cégjegyzékszáma: 13-09-180470; székhelye: 2724 
Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.; bejegyezve a Budapest Környéki 

Törvényszék Cégbíróságán) (a továbbiakban „V-Tel“) az alábbiak 

szerinti marketing kampányt (a továbbiakban „Kampány“) hirdeti 

meg. Az Alza a Kampány feltételeit és szabályzatát az alábbiak szerint 
állapítja meg és amely elérhető a www.alza.hu/alza-v-tel-

kartyatulajdonosok-szamara  weboldalon. 

1.2 Az Alza felhívja a figyelmet arra, hogy a jelen Kampány feltételei és 
szabályai megfelelnek az Alza reklámról szóló rendelkezéseinek, 

melyek az www.alza.hu/reklam weboldalon elérhetőek. 

 

2. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK 

 
2.1 Az Alza a „V-Tel Kupon” elnevezést Kampányában egy olyan egyéni 

engedménykód megjelölésére használja, amelyet a V-Tel ügyfelei 
kapnak bármely V-Tel ponton történő V-Tel szolgáltatás (beleértve a 

telefonfeltöltést is) vásárlása esetén. A V-Tel Kupon a fenti feltételek 

teljesülése esetén a vásárlást igazoló számlán szerepel, amely V-Tel 
Kuponnal a Kampány résztvevői egyes meghatározott termékeket 

(kizárólag mobiltelefon keszülékeket) kedvezményes áron jogosultak 

a www.alza.hu weboldalon elérhető webáruházban vagy az Alza 

Showroomban megvásárolni.  
2.2 A Kampányban résztvevők a V-Tel kupon felhasználásával az alábbi 

különféle típusú mobiltelefon készülékek  

 
- 50 db Asus ROG Phone I 512GB fekete (139 990 Ft ÁFÁ-val) 

- 50 db Cubot P40 fekete (39 990 Ft ÁFÁ-val)  

- 50 db OnePlus 7T Pro 256GB kék (204 990 Ft ÁFÁ-val)  
- 50 db iPhone 7 Plus 128GB arany (154 990 Ft ÁFÁ-val) 

- 50 db Motorola Moto E6 Plus kék (39 990 Ft ÁFÁ-val) 

 

 
kedvezményes áron történő megvásárlására jogosultak a www.alza.hu 

weboldalon elérhető webáruházban, illetve az Alza Showroomban. A 

Kampány során valamennyi készülékből 50-50 db elérhető. A 
Kampányban résztvevők az egyes termékeket kedvezményes áron a 

megrendelés beérkezésének sorrendjében, a készlet erejéig 

vásárolhatják meg.  

http://www.alza.hu/alza-v-tel-kartyatulajdonosok-szamara
http://www.alza.hu/alza-v-tel-kartyatulajdonosok-szamara
https://adminv2.alza.cz/reklama
http://www.alza.hu/
http://www.alza.hu/


2.3 Az igénybe vehető árkedvezmény mértéke az egyes készülékek 

esetében eltérő, a 2.2 pontban feltüntetett ár a termék kedvezményes 
ára.  

2.4 A kedvezményes vásárlás feltétele, hogy a résztvevő a regisztráció 

során megadja adatait, így különösen a nevét, keresztnevét, teljes 
címét (országot beleértve), email címét és mobiltelefon számát, illetve 

hogy a termék megrendelése során a V-Tel Kupon kódját megadja.  

2.5 A Kampányból kizárásra kerül, aki:  

a) Nem teljesíti a Kampány jelen Szabályzatban rögzített feltételeit; 
b) Jogsértő magatartást tanúsít, vagy nem a jó erkölcsnek megfelelően 

jár el és/vagy csalárd magatartást tanúsít a Kampánnyal 

kapcsolatban; 
c) A Kampányban a regisztráció során valótlan vagy hiányos adatokat 

ad meg;  

d) Nem rendelkezik érvényes V-Tel Kuponnal vagy azt a rendelés során 

nem használja fel. 

A Résztvevő kizárása miatt nem jogosult kártérítésre, illetve nem 

jogosult esetleges kiadásainak megtérítésére, akkor sem, ha ilyen 

igénye keletkezne. 

2.6 Az Alza nem ad készpénzt a Kampányban résztvevőknek és a V-Tel 

Kupont sem a Kampány időtartama alatt, sem pedig a Kampány 
lejártát követően nem lehet készpénzre váltani, tovább értékesíteni, 

más ajándékra vagy engedményre váltani. 

2.7 Egy V-Tel Kupon a Kampány ideje alatt egy alkalommal egy 
mobiltelefon készülék vásárlására használható fel.  

2.8 A Kampány időtartama alatt fel nem felhasznált V-Tel Kupon a 

Kampány lejártá követően elvész, a V-Tel Kuponnal érvényesíthető  

kedvezményt az Alza a résztvevőknek a lejáratot követően nem téríti 
meg, nem váltja más kedvezményre.  

2.9 A V-Tel Kupont más kedvezményekkel és engedményekkel nem lehet 

kombinálni.  
2.10 Az Alza semmilyen felelősséget nem vállal a V-Tel Kuponok kiadásával, 

illetve kiadásának hiányával kapcsolatosan.  

 

3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

3.1 Az Alza kijelenti, hogy nem felel az elektronikus üzenetek 

terjesztésénél előforduló hibákért. 

3.2 Az Alza jogosult a Kampány feltételeinek megváltoztatására, valamint a 

Kampány berekesztésére. 

3.3 A résztvevő nem jogosult a Kampányban való részvételhez kapcsolódó 

esetleges költségei megtérítésére. Az Alza kizárja a felelősségét 

bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Kampányban való 

résztvétel során, a Kampány esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás 

működéséből, a Kampány során bekövetkezett késésekből eredő vagy 

ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Résztvevők 

a Kampányban való résztvétellel kifejezetten lemondanak a Kampány 

bonyolításával kapcsolatos igényük érvényesítéséről az Alzával vagy 

bármely harmadik személlyel szemben. 



3.4 A Kampány szabályai a megjelenés időpontjával lépnek hatályba és 

ezen időpontjától érvényesek. Az Kampány Szabályzatának esetleges 

különböző szövegezései esetén a www.alza.hu  internetes oldalon 

közzétett utolsó szövegezés tekintendő érvényesnek és kötelező 

érvényűnek. 

3.5 Az Kampányban résztvevők a Szabályzatot önmagukra nézve kötelező 

érvényűnek tekintik. A Szabályzat egyes rendelkezései és az Kampányt 

reklámozó promóciós anyagok közötti értelmezési különbség esetén 

irányadónak a jelen Szabályzat érintett rendelkezései tekintendők.  

3.6 Bármilyen, a jelen Kampányból következő, vagy azzal kapcsolatosan 

felmerülő vita az Alza által kerül eldöntésre.  

3.7 Amennyiben a Kampánnyal kapcsolatos kérdése van, azt az 

[b2b@alza.hu] emailcímen teheti fel az Alzának. 

 

Budapest, 2020. szeptember 8.  

http://www.alza.hu/

