A „VALENTIN-NAPI” (2019. FEBRUÁR 3-14.) KAMPÁNY LEÍRÁSA:
•
•

Akár 70% kedvezmény a webshopban*

A vásárlás összegének 10%-át Fashion Days vásárlási utalvány** formájában visszaadjuk,
maximum 14 999 Ft értékben
• Az utalványok aktiválása: 2019. március 14.
• Az utalványok felhasználási időszaka: 2019. március 14-31.
*A kedvezmény mértéke termékenként eltérő lehet.

**Amennyiben a felhasználási időszak előtt a vásárló visszaküldi vagy nem veszi át azt a megrendelést, amiért ezt a
10%-os kupont kapta, akkor az utalvány inaktívvá válik.
Amennyiben a felhasználási időszak előtt a vásárló visszaküldi vagy nem veszi át a megrendelésének egy részét, az
utalvány értéke részarányosan csökken.

FONTOS TUDNIVALÓK A “VALENTIN-NAPI” PROMÓCIÓS KAMPÁNNYAL KAPCSOLATBAN:
Az akció időtartama: 2019. február 3-14.
Ez a dokumentum az S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. által indított “VALENTIN-NAPI” kampányról
szolgál információkkal, valamint tartalmazza azokat a szabályokat, melyeket be kell tartani a kampány
alatt (a továbbiakban „Szabályzat”):
1. A promóciós kampány (a továbbiakban: Kampány vagy Promóciós kampány) időtartama a
mobilapplikáción és a www.fashiondays.hu weboldalon egyaránt: 2019. február 3. 7:00 – 2019.
február 14. 23:59. Ezek tervezett, körülbelüli időpontok, melyek módosításának jogát
fenntartjuk. Ha a szervező módosítja a Kampány időpontjait, felfüggeszti a Kampányt, arról
először tájékoztatja a vásárlókat a www.fashiondays.hu weboldalon és a mobilapplikáción
egyaránt.
2. A Kampány szervezője az S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. bukaresti székhelyű gazdasági
társaság (Bukarest, Virtutii sugárút 148., 6. kerület bejegyezve az Ilfov megyei Cégbíróságon a
J40/372/2002 számon, adószáma RO 14399840, mint a www.fashiondays.hu online
kereskedelmi portál üzemeltetője, melynek e-mail címe: fashion@fashiondays.hu (a
továbbiakban: Fashion Days vagy Szervező).
3. A Kampányban magánszemély és jogi személy Felhasználó/ Ügyfél is részt vehetnek,
vásárolhatnak, amennyiben a www.fashiondays.hu -n Ügyfélfiókkal rendelkeznek (a
továbbiakban: Felhasználó/Ügyfél). Aki nem rendelkezik Ügyfélfiókkal a www.fashiondays.hu-n,
az az általa kiválasztott terméket a Kosárba helyezve, egy valós e-mail címet és egyéb, a rendelés
leadásához szükséges adatokat megadva folytathatja a megrendelés leadásának folyamatát,
amelyet befejezve a Szervező a www.fashiondays.hu-n Ügyfélfiókot hoz létre számára.
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4.

A “VALENTIN-NAPI” kampány a www.fashiondays.hu oldalon található valamennyi
termékkategóriát érinti, az azokban található meghatározott termékekre vonatkozik, amelyek a
www.fashiondays.hu oldalon találhatók, érhetők el.
5. A Kampányba tartozó termékekre a forgalmazó által meghatározott kedvezményes ár csak a
Kampány időtartama alatt él, kivéve, ha az adott forgalmazó egyedi döntése alapján ezt a
kedvezményes árat a Kampányt követően is fenntartja. Ezen Kampány okán kedvezményes árú
termékek a készlet erejéig vásárolhatók meg. A Kampányban résztvevő termékek korlátozott
készlettel érhetőek el, kerülnek értékesítésre a 7. pontban meghatározottak szerint.
6. Felhasználói/ Ügyfélfiókonként legfeljebb 5 darab vásárolható ugyanabból a termékből. A
Szervező fenntartja a jogot, hogy adott termékre vonatkozóan ezen mennyiség Felhasználó/
Ügyfél általi túllépésének okán a Felhasználó/ Ügyfél által leadott rendelésből kizárólag a
meghatározott mennyiséget fogadja be és/vagy igazolja vissza, az 5 darabot meghaladó része a
Szervező által törlésre kerülhet.
7. A Felhasználónak/ Ügyfélnek nincs lehetősége lefoglalni a megvásárolni kívánt termékeket azok
Kosárba helyezésével. A kiválasztott termékek a vásárlás véglegesítésével, azaz a megrendelés
Szervező által történt visszaigazolásával tekintendők megvásároltnak.
8. A Felhasználó/ Ügyfél által leadott rendelés Szervező általi visszaigazolása a Szervező által
küldött azon e-mail és/vagy sms útján történik, melyben értesítést kap megrendelése státuszáról
és a kiszállítás várható időpontjáról. Az ezen e-mailt megelőzően a Szervező által küldött bármely
e-mail és/vagy sms nem minősül a rendelés Szervező általi visszaigazolásának.
9. A megrendelt termékeket a Felhasználó/ Ügyfél a www.fashiondays.hu-n, valamint a
mobilapplikációban feltüntetett módokon tudja kifizetni.
10. A Felhasználó/ Ügyfél által helytelenül és/vagy hibásan megadott számlázási adatok
módosítására, ebből kifolyólag új számla kiállítására/a meglévő módosítására a Kampány
keretén belül és időtartama alatt megrendelt termékek esetében korlátozottan van mód.
11. A Kampány menete:
a) Amennyiben a Felhasználó/Ügyfél a www.fashiondays.hu oldalon vagy a mobilapplikáción
található termékek közül egyre vagy többre sikeresen ad le (rögzít) megrendelést a Kampány
időtartama alatt, a megrendelés véglegesítése után az általa leadott megrendelés
összegének 10%-val megegyező értékű, de legfeljebb 14.999 Ft értékű elektronikus
vásárlási utalványt (a továbbiakban: vásárlási utalvány, utalvány vagy voucher) kap.
b) Sikeres megrendelésnek minősül az a Felhasználó/Ügyfél által leadott megrendelés,
amelyet a Szervező visszaigazolt, az Ügyfél kifizetett, azt (annak tartalmát) az Ügyfél részére
kiszállították és azt az Ügyfél átvette. Az Ügyfél/Felhasználó a vásárlási utalványt a
megrendelés véglegesítését követően a profiljában 2019. március 14-31. között kapja meg
(mely 2019. március 14-én kerül aktiválásra) azonban annak érvényessége a megrendelés
sikerességéhez, mint feltételhez kötött, annak függvénye.
12. A vásárlási utalvány felhasználásának részletes feltételei a következők:
• a vásárlási utalvány a (továbbiakban: vásárlási utalvány, utalvány vagy voucher) a
FashionDays által elektronikus úton kiállított, az Ügyfélfiókhoz csatolt e-mail címre
kerül megküldésre egy kód (a továbbiakban: kuponkód) formájában;
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•

a vásárlási utalvány kizárólag a www.fashiondays.hu-n történő új kollekciós termékek
vásárlása során használható fel, a felhasználás időtartama: 2019. március 14. 00:00 –
2019. március 31. 23:59 közötti időszak;
• a vásárlási utalvány a fenti időszakban történő megrendelés leadása esetén
használható fel a www.fashiondays.hu oldalon az arra szolgáló, megfelelő mezőbe
beírva azt;
• a vásárlási utalvány át nem ruházható és nem visszatéríthető;
• A jelen Kampányban adott vásárlási utalványok nem vonhatók össze más, a Szervező
által biztosított vásárlási utalványokkal, kuponkódokkal;
• a vásárlási utalvány készpénzre nem váltható;
• a vásárlási utalványon szereplő kód kizárólag egy alkalommal, egy vásárláshoz
használható fel úgy, hogy az utalvány összege kedvezményként a vásárlás során, a
Felhasználó/Ügyfél által kiválasztott, kosárba helyezett termékek (azaz a Kosár)
végösszegéből levonásra kerül;
• A vásárlás több terméket is tartalmazhat a jelen Részvételi feltételekben megjelöltek
szerint. Amennyiben a Felhasználó által a www.fashiondays.hu-n leadott rendelés
összértéke kisebb, mint a vásárlási utalvány értéke, a Szervező a különbözetet
készpénzben és/vagy egyéb módon nem téríti meg a Felhasználó/Ügyfél számára, a
Felhasználó/Ügyfél a különbözetet egy másik rendeléskor történő fizetésnél nem
használhatja fel. Amennyiben a Felhasználó/Ügyfél által a www.fashiondays.hu-n
leadott rendelés összértéke nagyobb, mint a vásárlási utalvány értéke, a Felhasználó a
különbözetet maga fizeti a fashiondays.hu-n használatos fizetési módok egyikén
keresztül;
13. Elállás, termékvisszaküldés esetén
a) Teljes megrendeléstől való elállás esetén
• amennyiben a Felhasználó/Ügyfél által a “VALENTIN-NAPI” kampány során leadott,
véglegesített megrendelés bármely okból törlésre kerül a Felhasználó/Ügyfél által
és/vagy az ő kérése alapján, a vásárlási utalvány érvényessége megszűnik, a Szervező
által e-mailben küldött kuponkód így nem lesz felhasználható, beváltható;
• amennyiben a Felhasználó/Ügyfél nem veszi át a kupon kiállításának alapjául szolgáló
megrendelését 2019. március 14. napjáig (a beváltási időszak kezdetéig), illetve ezen
időpontig gyakorolja visszaküldési jogát az összes termékre, úgy a vásárlási utalvány
érvényessége ez esetben is megszűnik.
b) Egyes megrendelt termékektől való elállás esetén –
Amennyiben a Felhasználó/Ügyfél 2019. március 14. napjáig a kupon kiállításának alapjául
szolgáló megrendelés egyes termékeire gyakorolja elállási (termék-visszaküldési jogát),
úgy a vásárlási utalvány érvényessége automatikusan megszűnik, helyette pedig a nem
visszaküldött termékekre vonatkozóan arányosított értékű kupon kerül kiállításra.
• amennyiben a Felhasználó/Ügyfél által leadott rendelésben szereplő egy/ több termék
megrendelése bármely okból törlésre kerül a Felhasználó/Ügyfél által és/vagy az ő
kérése alapján, a vásárlási utalvány érvényessége automatikusan megszűnik, helyette
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18.

pedig a nem visszaküldött termékekre vonatkozóan arányosított értékű kupon kerül
kiállításra.
• amennyiben a Felhasználó/Ügyfél által leadott rendelésben szereplő egy/ több termék
átvétele 2019. március 14. napjáig nem történik meg, a vásárlási utalvány
érvényessége automatikusan megszűnik, helyette pedig a fennálló megrendelés
összegére vonatkozó, arányosított kupon kerül kiállításra
c) Az elállási és a visszaküldési jog gyakorlása során az arányosított kuponok a visszáru raktári
feldolgozása után válnak elérhetővé az Ügyfél fiókjában. További kérdés felmerülése
esetén az Ügyfélszolgálatunkkal az alábbi számon veheti fel a kapcsolatot: +36 1 88 55 505.
Szállítás
A termékek kiszállításának módját a Felhasználó/ Ügyfél az egyes termékek aloldalain találja
meg, ahol még a rendelés véglegesítése előtt megválaszthatja a kívánt kiszállítási módot.
Amennyiben egy megrendelés több terméket is tartalmaz, a vásárló kérheti azon termékek
különálló kiszállítását is. Erről részletesebb információt a vásárló a Profiljában, a
Megrendeléseim menüpont alatt, valamint a Szállítási Feltételek rendelkezéseiben talál
(elérhető: https://www.fashiondays.hu/page/terms/#supply). Az Ügyfél a megrendelésével
tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kampány során megrendelt termékek vonatkozásában a
szállítás időtartama az átlagosnál hosszabb időt vehet igénybe, a szállítás elhúzódásából adódó
felelősséget a Szervező kizárja.
Számla, jótállás
A megrendelésekről számlákat elektronikus formában állítunk ki, a számlák a Felhasználó/Ügyfél
Ügyfélfiókjából/Profiljából tölthetők le. Azon termékek esetén, melyekre garanciát vállalunk, a
Jótállási jegyet a csomagban mellékeljük.
Vis maior:
• e fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, nem
ellenőrizhető, és/vagy olyan, a Szervezőt ellehetetlenítő, tőle független ok, amelynek
felmerülése lehetetlenné teszi a Szervező számára a jelen Szabályzatban vállalt
kötelezettségek teljesítését;
• a vis maior felmerülése, amennyiben az a Szervező számára a jelen Szabályzatban vállaltak
teljesítését egészben vagy részben akadályozza vagy korlátozza, a Szervezőt ezen
kötelezettségek teljesítése és a nemteljesítés következményei alól mentesíti a román Polgári
Törvénykönyv 1351. szakasza alapján;
• a vis maior felmerüléséről, esetlegesen az annak következtében történtekről a Szervező a
tudomásra jutástól számított 5 munkanapon belül tájékoztatja az Felhasználót/ Ügyfelet;
• a Szervező fenntartja a jogot, hogy a vis maiorról esetlegesen a www.fashiondays.hu Fashion
Days blog oldalán és/vagy egyéb felületeken is tájékoztassa a Ügyfeleket.
A Szervező mindent megtesz a Kampány technikai és informatikai hátterének teljes körű
biztosítása érdekében, azonban a Kampány időtartama alatt a jelen Szabályzat 2. pontjában
megjelölt felületek bármelyikének meghibásodása, lassulása és/vagy leállása esetére
felelősségét kizárja.
A Felhasználó/ Ügyfél a Kampányban való részvételével, azaz egy - a Kampányba tartozó termék
kiválasztásával majd azt illetően a rendelési folyamat elindításával elismeri, hogy teljes körűen
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megismerte a jelen Szabályzatot és azt elfogadja. Ha a Felhasználó/ Ügyfél a jelen Szabályzatot
- ezek bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást
emel, a Kampányban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerülhet. A Felhasználó/ Ügyfél
elfogadja, hogy a fashiondays.hu oldalon a jelen Kampányhoz kapcsolódóan feltüntetett adatok
és információk a Szervező zárt elektronikus rendszeréből származnak és a zárt elektronikus
rendszer által mértek, az Ügyfél Kampányban való részvétellel elfogadja azok helyességét.
A Kampánnyal kapcsolatban az írott és elektronikus sajtóban megjelent bármely hirdetés vagy a
www.fashiondays.hu oldalon megjelenített grafikai elem kizárólag illusztráció, a Kampány
tartalma – a jelen Szabályzatban meghatározott kereteken belül - a hirdetésekben
megjelenítettektől eltérhet.
A Szervező fenntartja a jogot a jelen Kampány bármikor történő, indokolás nélküli
felfüggesztésére, leállítására, beszüntetésére, feltételeinek módosítására, amelyről a
www.fashiondays.hu erre szolgáló felületén értesíti az Ügyfeleket/Felhasználókat.
A Kampány lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzat szerint történik.
Amennyiben a jelen Szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a www.fashiondays.hu
Általános Felhasználási Feltételeit (elérhető: https://www.fashiondays.hu/page/terms/#use) és
Adatkezelési feltételeit (elérhető: https://www.fashiondays.hu/page/terms/#privacy-policy)
valamint a román adatvédelmi törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
A nyilvánosság érdekében jelen szabályzat minden érdekelt személy rendelkezésére áll,
ingyenesen, www.fashiondays.hu Fashion Days blog oldalán. Ugyanakkor a szabályzat
nyomtatott formában is rendelkezésre áll a Szervező székhelyén.
Budapest, 2019. január 29.
www.fashiondays.hu
a Fashion Days Valentin-napi kampányának
szervezője
a S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. ©
Minden jog fenntartva!
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