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Általános kupon felhasználási szabályzat
Fogalom meghatározások

Kupon: Kedvezményre jogosító szelvény, melynek felhasználásával a vásárló az azon feltüntetett
értékben, árkedvezménnyel vagy ingyenes szállítással vásárolhatja meg a számára szimpatikus
terméket.
A kupon értéke: A kupon százalékos árkedvezményre jogosít, melynek mértéke kupononként
különböző lehet. A BizBazár.hu minden esetben feltünteti az árkedvezményre jogosító százalékos, vagy
összegszerű értéket a kuponjain. A kedvezmény értéke az eredeti, bruttó végfogyasztói árból kerül
levonásra. Amennyiben a kupon ingyenes szállítást biztosít, annak a beváltásával a vásárló szállítási díj
nélkül, csupán a kosárba helyezett termék(ek) vételárát fizeti meg.
Példa: Amennyiben a vásárló egy 15 %-os árkedvezményre jogosító kupont kíván beváltani, akkor az a
vásárló jogosult az eredeti bruttó végfogyasztói árnál 750 Ft-tal csökkentett áron, azaz 4250 Ft
értékben megvásárolni a választott terméket. A példa jól mutatja, hogy az igénybe vett
kedvezménynek köszönhetően a termék eredeti vételára a kupon beváltásának pillanatában 15%-kal
csökken. A termék eredeti ára minden esetben feltüntetésre kerül a weboldalon annak érdekében,
hogy a BizBazár.hu vásárlói pontosan nyomon követhessék a kupon felhasználásából eredő árváltozást.
A kupon kódja: A webáruház kuponjai azonosító kóddal kerülnek kibocsátásra. A kódok betűket és
számokat tartalmaznak, egyedileg azonosítják az adott kupont. A kód felépítése attól függően
változhat, hogy azt a webáruház rendszer automatikusan generálja-e, például vásárlások után adandó,
a vásárláskor megadott vásárlói E-mail-címre kiküldendő kuponok esetében, vagy az egy adott
promócióra készített, a webáruház által manuálisan kiállított, egyedileg tervezett kuponkód, melyet
általában csak az adott promócióban részt vevő vásárlók kapnak meg.
Példa az automatikusan generált kuponkódra: NVGI2V
Példa az egyedileg szerkesztett kuponkódra: BZBZR-01-1234
A kupon érvényességi ideje: A BizBazár.hu által kibocsátott kuponokon minden esetben szerepel
annak érvényességi ideje, azaz a kupon beváltásának, felhasználásának határideje. A felhasználási idő
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tekintetében nap és munkanap esetén nincs korlátozás. A határidőt a BizBazár.hu kétféleképpen
jelenítheti meg. Az érvényességi idő megadása általában tól-ig terjedő dátum-intervallumban történik,
azaz magában foglalja a kupon érvényességének kezdő, valamint záró dátumát. Az érvényességi idő
feltüntetésének másik módja az érvényességi időnek felhasználhatósági napok számában történő
megadása. Ebben az esetben a kupon felhasználhatósága annak kézhezvételének időpontjától
számítandó.
Példa (idő-intervallumban megadott érvényességi idő): 2019.01.01 – 2019.01.15
Példa (felhasználhatósági napok számában megadott érvényességi idő): 30 nap. Ha a vásárló a kupont
2019.01.01-én kapta meg, akkor az 30 napon belül használható fel, azaz legkésőbb január 30-ig.
A kupon kibocsátója:
Kocsány József, egyéni vállalkozó (BizBazár.hu webáruház)
Cím: 4031 Debrecen, István út 93. 7/56.
E-mail: office@bizbazar.hu
Ügyfélszolgálat: hello@bizbazar.hu
Web: bizbazar.hu
Adószám: 67753066-1-29
Weboldal: Kocsány József egyéni vállalkozó által a bizbazar.hu domain címen üzemeltett honlap.
Termék: A kupon érvényességi ideje alatt, a BizBazár.hu webáruházban megvásárolható termékek. A
kibocsátott kupon vonatkozhat a webáruház teljes termékkínálatára, kizárólag egyes termékekre vagy
termék kategóriákra, illetve márkákra. A kupon felhasználhatósága terméket vagy termékkört, adott
esetben termék kategóriát vagy márkát tekintve minden esetben feltüntetésre kerül a kibocsátott
kuponokon.
A kupon elfogadóhely: A BizBazár.hu által kibocsátott kuponok kizárólag a BizBazár.hu webáruházban,
a bizbazar.hu weboldalon használhatók fel.
Vásárló: A BizBazár.hu vásárlója, természetes vagy jogi személy, aki a kupont vásárlása során
felhasználja.
A kuponok felhasználása: A kupon felhasználásának száma minden esetben feltüntetésre kerül a
kibocsátott kuponon. A vásárló a kupont a megadott információk alapján használhatja, természetesen
a kupon érvényességi ideje alatt. A felhasználás száma korlátlan vagy meghatározott számú
alkalommal lehetséges.
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A kupon által biztosított maximális kedvezmény: A kupon beváltásával nyújtott maximális
kedvezmény minden esetben megegyezik a kuponon feltüntetett százalékos értékkel. Tehát, ha a
vásárló egy 15 %-os kupont kap, akkor az maximum 15 % kedvezményre jogosítja a termék eredeti,
bruttó vételárából.
Minimális vásárlási érték: Az egyes kibocsátott kuponok minimális vásárlási értékhez kötöttek, amely
azt jelenti, hogy az adott mértékű kedvezmény csak abban az esetben beváltható, ha a vásárló egy
adott, minimumként meghatározott rendelési értékben adja le rendelését a webáruházban.
Példa: Ha a vásárló egy 15 %-os kedvezményre jogosító kuponnal rendelkezik és a kupon
felhasználásához kötött minimális rendelési érték 15.000 Ft, de a vásárolt termék(ek) értéke mindössze
8.000 Ft, akkor ebben az esetben a kupon nem váltható be mindaddig, ameddig a vásárlás értéke el
nem éri a meghatározott összeget, jelen esetben a 15.000 Ft-ot.
A kupon átruházhatósága: A vásárló jogosult a kupont harmadik személyekre átruházni, a harmadik
személyeknek továbbítani. A kupon továbbítható elektronikus levél, szóbeli közlés, levél, telefax stb.
útján.
A kuponok kibocsátásának szabályai
1.

A kupont a BizBazár.hu webáruház állítja ki és teszi közzé weboldalán, közösségi média
felületein, feliratkozási listáin, postán, illetve egyéb kommunikációs csatornákon.

2.

A kuponkód kizárólag egy elektronikus kódsor, amely nem minősül nyomdai úton
előállított okiratnak.

3.

A BizBazár.hu minden egyes, általa kibocsátott kuponhoz az alábbi információkat kötelező
jelleggel mellékeli:
• a kupon kibocsátója (Bizbazár.hu)
• a kupon értéke (az igénybe vehető kedvezmény mértéke vagy ingyenes szállítás)
• a kupon kódja
• a kupon érvényességi ideje (dátum-intervallumban vagy felhasználhatósági napok
számában kifejezve)
• a kupon mely kategóriára, termékre vagy márkára érvényes
• a kupon érvényessége az akciós termékeket illetően

Ügyfélszolgálat: hello@bizbazar.hu | Reklamáció: reklamalok@bizbazar.hu | Iroda: office@bizbazar.hu

BizBazár.hu webáruház I Kocsány József, egyéni vállalkozó I Vállalkozói nyilvántartási szám: 50700877
Adószám: 67753066-1-29 I 4031 Debrecen, István út 93. 7/56.

• a kupon érvényessége olyan termékek esetén, melyeknél elérhető a mennyiségi
kedvezmény
• a kupon felhasználhatósága (alkalmak száma)
• a kupon felhasználása minimum vásárlási értékhez kötött vagy sem
• a kupin regisztrációhoz kötött vagy sem
4.

A kupon készpénzre nem váltható, illetve értékéből készpénz nem adható vissza, nem
minősül továbbá értékpapírnak vagy pénznek.

5.

Az érvényességi idő alatt a kupon nem használódik el, nem tűnik el addig, amíg a
BizBazár.hu annak egyéb módon nem jelzi elhasználtságát. Az érvényességi időn túl a
kupon többé nem használható fel.

6.

A BizBazár.hu fenntartja a jogot arra, hogy a jelen szabályzatban leírtaktól eltérjen, de csak
és kizárólag a vásárló számára kedvező irányban.

7.

A kupon kibocsátója jogosult egyoldalúan megállapítani a kupon érvényességi idejét.

8.

Minden olyan kérdésben, amelyet a jelen szabályzat nem szabályoz, arra a webáruház
weboldalán közétett és letölthető Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak.

9.

A kupon kibocsátója jogosult egyoldalúan módosítani a kupon felhasználását szabályozó
feltételeket, amennyiben a megváltoztatott feltételeket a weboldalon nyilvánosságra
hozza.

10.

A kupon kibocsátója a kuponok felhasználására vonatkozó rendelkezéseket a jelen
szabályzat útján hozza vásárlói tudomására.
A kuponok felhasználásának szabályai

1.

A webáruház weboldalán kizárólag a BizBazár.hu által kibocsátott kuponok használhatók
fel.

2.

A kupont, illetve az azon szereplő kódot bármilyen természetes vagy jogi személy
felhasználhatja, akinek az jogszerűen a tudomására jut, illetve birtokába kerül.

3.

A vásárló egy vásárlás alkalmával kizárólag egy kupont válthat be.

4.

A kupon készpénzre nem váltható, értékéből pedig készpénz nem adható vissza.
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5.

A kuponok nyújtotta kedvezmények vonatkozhatnak a szállítási költségre és / vagy a
vételárra.

6.

A kuponok az akciós termékekre nem érvényesíthetők. A BizBazár.hu-n akciósnak
minősített termék az akciós kategóriában fellelhető, valamint téglalap alakú „akciós” vagy
a kedvezmény mértékét %-os értékkel jelölő kedvezményes árú terméket termékeket
jelenti.

7.

Az áruház weboldalán fellelhető kedvezmények, valamint kuponok nyújtotta
kedvezmények nem vonhatók össze és nem halmozhatók.

8.

A kuponok az érvényességi idő után nem válthatók be.

9.

A kupon akkor tekinthető beváltottnak, ha a vásárló a kosár tartalmát megrendeli és
rendelést elküldi a weboldalon keresztül.

10.

Azon termékek esetén, ahol a vásárló számára elérhető mennyiségi kedvezmény ajánlat
kerül feltüntetésre, a kupon nem váltható be.

1. Kép: Példa az akciós termékek megjelölésére
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2. Kép: Példa a mennyiségi kedvezményes termékre

A kuponok beváltásának módja
1.

A vásárló a webáruház kínálatát böngészve kiválasztja a számára szimpatikus terméket,
majd a „katalógus”, „kategória” vagy termék oldalakon a „Kosárba” gombra kattintva
elhelyezi azt a virtuális kosarában. A vásárlónak lehetősége van a kosár tartalmát, illetve
az abban elhelyezett termékek számát megváltoztatni.

2.

Miután a vásárló minden megrendelni kívánt terméket a kosárba helyezett, a kosár oldalra
lépve láthatja a kosár tartalmát, az abban található, megrendelni tételek adatait, beleértve
az egyes termékek vételárát és a szállítási költséget, valamint a kosár összeértékét, tehát
a fizetendő végösszeget is. A megrendelésre váró termékek listája alatt található a „Kupon
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köd” mező, ahová a vásárló beírhatja a birtokában lévő kupon kódját. A kupon nyújtotta
kedvezmény beváltásához, a kuponkód megadása után a „Kupon beváltása” gombra kell
kattintania. Miután ez megtörtént, a rendszer automatikusan levonja a kedvezmény
értékét a végösszegből, vagy törli a szállítási díjat, illetve az esetleges utánvét költségét. A
kupon beváltásának eredményességét a vásárló ellenőrizni tudja, hiszen a korábban
megadott végösszeg a kupon által biztosított kedvezmény mértékével csökken, vagy
nullázódik a szállítási díj. A kuponok beváltásának lehetősége a weboldalon való
regisztrációhoz nem kötött.

Kelt.: 2019. február 4.
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