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SZABÁLYZAT 
 

VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY KIBOCSÁTÁSÁRÓL 

  

I., FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK 

- vásárlási utalvány: a jelen szabályzatnak megfelelő módon előállított, 
sorszámozott, és a jelen szabályzat szerinti vásárlásra jogosító okirat 

- kibocsátási érték: az az összeghatár, amilyen értékben a vásárló az üzletben a 
vásárlási utalvány felhasználásával árut vásárolhat, vagy szolgáltatást vehet 
igénybe 

- felhasználási időszak: az az időszak, amíg a vásárlási utalvány tulajdonosa a 
vásárlási utalványt felhasználhatja.  

- üzletközpontok:  

Allee - 1117 Budapest, Október Huszonharmadika utca 8-10., 1. emelet 
Árkád - 1106 Budapest, Örs vezér tere 25/a, 1. emelet 
Mammut - 1024 Budapest, Lövőház u. 2-6., 0. szint 
Oktogon - 1067 Budapest, Teréz körút 11. 
Pólus - 1152 Bp. Szentmihályi út 131. 
Pécs - 7621 Pécs, Rákóczi út 66. 
Debrecen - 4026 Debrecen, Bethlen u. 3-9. 
 

- webáruház: 
 
 http://www.notebook.hu 

 
- kibocsátó: Digitáltech Europe Kft. 2040 Budaörs, Vasút utca 15. 

Adószám: 24067517-2-13, Cégjegyzékszám: 13-09-158156 
 

- vásárló: az a kibocsátón kívüli magán vagy jogi személy, aki a vásárlási utalvány 
tulajdonosa 
 
- elfogadó üzlet: az üzletközpontban lévő elárusítóhely, amely a vásárlási utalvány 
vásárlási célú elfogadására jogosult 
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II., A SZABÁLYZAT CÉLJA 

1./ A jelen szabályzat célja, hogy meghatározza a vásárlási utalvány kibocsátásának 
és felhasználásának módját. 

2./ Területi hatály: Digitáltech Europe Kft. üzletei és webáruháza 
Allee - 1117 Budapest, Október Huszonharmadika utca 8-10., 1. emelet 
Árkád - 1106 Budapest, Örs vezér tere 25/a, 1. emelet 
Mammut - 1024 Budapest, Lövőház u. 2-6., 0. szint 
Oktogon - 1067 Budapest, Teréz körút 11. 
Pólus - 1152 Bp. Szentmihályi út 131. 
Pécs - 7621 Pécs, Rákóczi út 66. 
Debrecen - 4026 Debrecen, Bethlen u. 3-9. 
 
http://www.notebook.hu 
 

3./ A szabályzat időbeli hatálya az első utalvány kibocsátásától kezdődik, és 
mindaddig tart, ameddig a kibocsátó ellenkező tartalmú döntést nem hoz. 

4./ A szabályzatot a kibocsátó jogosult módosítani. A szabályzat módosítása 
azonban csak attól kezdve hatályos, ha azt a kibocsátó a jelen szabályzatban 
megjelölt módon közzétette. 

 
III., A VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY KIBOCSÁTÁSÁNAK CÉLJA 

1./ A vásárlási utalványt a kibocsátó bocsátja ki ami, szigorú számadású 
bizonylatként kerül kezelésre, melyet a kibocsájtó ügyviteli rendszere biztosít. 

2./ A vásárlási utalvány nyomdai úton előállított, sorszámozott, hologrammal 
ellátott műanyag kártya kivitelű okirat. 

3./ A vásárlási utalványnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: 
a./ kibocsátó neve 
b./ a vásárlási utalványra vonatkozó utalás 
c./ kibocsájtási dátum – kézzel feljegyezve 
d./ utalvány sorszáma 
e./ utalvány PIN kódja 
 

4./ A vásárlási utalványt a kibocsátó, az általa meghatározott mennyiségben 
jogosult kibocsátani a vásárló által meghatározott kibocsátási értékben. 

5./ A vásárlási utalvány a kibocsájtás napjától számított 1 éves felhasználási 
határidővel kerül kibocsátásra. 
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7./ Érvényes vásárlási utalvány csak sérülésmentes utalvány lehet. Amennyiben 
vásárló vásárlási utalványa megsérül, abban az esetben azt a kibocsátó nem cseréli. 

8./ A sérült, vagy hiányos vásárlási utalvány, vásárlási utalványként nem 
használható fel. 

9./ A kibocsátó a birtokában lévő vásárlási utalványt bármikor megsemmisítheti az 
ügyviteli rendszer nyilvántartásból készített, -szigorú elszámolási bizonylat -
selejtezési jegyzőkönyv szerint. 

10./ A vásárlási utalvány nem minősül pénznek, illetve értékpapírnak, erre 
tekintettel készpénzre a kibocsátónál nem váltható vissza. (Bele nem értve az 
elfogadó üzletnek a kibocsátónál történő beváltását.) 

11./ A vásárlási utalvány hamisítása bűncselekmény. 

 
V., A VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYOK HASZNÁLATA 

A. A VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY MEGVÁSÁRLÁSA 

1./ A vásárlási utalvány a kibocsátótól vásárolható meg a Digitáltech Europe Kft. 
üzleteiben, a nyitva tartási idejük alatt. 

2./ A vásárlási utalvány vételára nem térhet el az utalvány kibocsátási értékétől, az 
egyezőséget a kibocsájtó ügyviteli rendszerén belül lefejlesztett, zárt rendszerben 
működő program biztosítja. 

3./ A vásárlási utalványt bármely cselekvőképes természetes vagy jogi személy 
(vevő) megvásárolhatja. 

4./ A vásárlási utalvány megvásárlásával, illetve bármely módon történő 
megszerzésével a vevő a vásárlási utalvány kibocsátására vonatkozó, a mindenkor 
hatályos jelen szabályzatot magára nézve kötelezően elfogadja 

5./ A vásárlási utalvány elvesztése, megsemmisülése csereutalvány igénylésére, 
illetve a vételár visszakövetelésére nem jogosít. 

 

B. A VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY FELHASZNÁLÁSA 

6./ A vásárlási utalvány bárkire szabadon átruházható, aki a vásárlási utalvány 
megvásárlására jogosult lenne. 
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7./ A vásárlási utalvány tulajdonosa jogosult a Digitáltech Europe Kft. utalvány 
elfogadó üzleteiben és webáruházában a vásárlási utalvány kibocsátási értékén árut 
vásárolni. A vásárlási utalvány felhasználására, megvásárlás után 12 hónap 
lehetőség van. Az utalvány értékéből az azt elfogadó üzletben készpénz vissza 
nem adható, az utalvány értékét a lejáratig akár több részletben is 
levásárolhatja. 

8./ A vásárlási utalvány tulajdonosának azt kell tekinteni, akinek a vásárlási 
utalvány a birtokában van. Sem a kibocsátó, sem az üzlet nem jogosult vizsgálni a 
vásárlási utalvány tulajdonjogát. 

9./ A vásárlási utalvány felhasználása azzal valósul meg, hogy a vásárlási utalványt 
a vásárló az üzletnek átadja. 

10./ Az áruvásárlásra illetve a szolgáltatás igénybevételére egyebekben ugyanazok 
a szabályok vonatkoznak, mint a pénz felhasználásával történő vásárlás vagy 
szolgáltatás igénybe vétele esetén. 

11./ A vásárlási utalvány kibocsátási értékénél kisebb értékű áru megvásárlása vagy 
szolgáltatás igénybe vétele esetén az érték és a kibocsátási érték közötti különbség 
készpénzben nem téríthető vissza a vásárlónak. 

 
VI., AZ ÜZLETEKRE ÉS WEBÁRUHÁZRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

1./ A vásárlási utalvány elfogadására az alábbi üzletek és webáruház jogosultak:  
Digitáltech Europe Kft üzletei  
 
Allee - 1117 Budapest, Október Huszonharmadika utca 8-10., 1. emelet 
Árkád - 1106 Budapest, Örs vezér tere 25/a, 1. emelet 
Mammut - 1024 Budapest, Lövőház u. 2-6., 0. szint 
Oktogon - 1067 Budapest, Teréz körút 11. 
Pólus - 1152 Bp. Szentmihályi út 131. 
Pécs - 7621 Pécs, Rákóczi út 66. 
Debrecen - 4026 Debrecen, Bethlen u. 3-9. 
 
Digitáltech Europe Kft webáruháza 

http://www.notebook.hu  

 

2./ Az Utalvány elfogadására jogosult és köteles üzlet az érvényes vásárlási 
utalványt köteles elfogadni, annak felhasználását – semmilyen okból vagy 
jogcímen - nem tagadhatja meg.  
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 3./ Amennyiben ilyen mégis előfordul a sértett vásárló panaszát jelezheti az 
Digitáltech Europe Kft. email címén a notebook@notebook.hu-n, mely panasz 
kivizsgálásra kerül.  

VII., A KÖZLEMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE 

1./ A kibocsátó a jelen szabályzatot, annak módosítását, valamint vásárlási 
utalványokkal összefüggő információkat a saját weblapján köteles közzétenni. 

Budaörs, 2019.01.04. 

 
 
 
Farkas András 
Ügyvezető igazgató 


	SZABÁLYZAT

