
Vásárlási utalvány/Ajándékutalvány szabályzat 

Jelen szabályzat az Olympus Mintabolt és a Digifotoshop Webáruházat 
(https://olympusmintabolt.hu) (https://digifotoshop.hu) üzemeltető Axico-Digital Kft.   

Székhely: 1074 Budapest, Dohány u. 67. 
Adószám: 28968245-2-42 
Cégjegyzékszám: 01-09-377777 
E-mail: info@axico-digital.hu 
Telefonszám: +36/1696-0721 

által kibocsátott, az Olympusmintabolt és a Digifotoshop Webáruházat 
(https://olympusmintabolt.hu) (https://digifotoshop.hu) forgalmazott termékek 
megvásárlására felhasználható vásárlási utalvány (ajándékutalvány) megvásárlásának és 
felhasználásának a feltételeit tartalmazza.  

Fogalmi meghatározások 

Jelen szabályzatban a következő szavak és kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:   

Ajándékutalvány: a jelen szabályzatnak megfelelő módon előállított, és a jelen szabályzat 

szerinti vásárlásra jogosító okirat;   

Kibocsátási érték: az az összeghatár, amilyen értékben a vásárló a webáruházban az 

ajándékutalvány felhasználásával árut vásárolhat, vagy szolgáltatást vehet igénybe;   

Felhasználási időszak: az az időszak, amíg a vásárló az ajándék utalványt felhasználhatja; 
Felhasználási hely: A https://olympusmintabolt.hu és https://digifotoshop.hu honlapon 

található webáruházban,  

Kibocsátó: Axico-Digital Kft. (1074 Budapest, Dohány u. 67.);  

Vásárló: az a kibocsátón kívüli személy, aki az ajándékutalvány tulajdonosa. 

Az ajándékutalványt a kibocsátó (Axico-Digital Kft., 1074 Budapest, Dohány u. 67.) bocsátja 
ki. 

Az ajándékutalvány nyomdai úton előállított okirat. 

A kibocsátó a birtokában lévő ajándékutalványt bármikor megsemmisítheti. 

Az ajándékutalvány nem minősül pénznek, illetve értékpapírnak. 

Az ajándékutalvány hamisítása bűncselekmény. 
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Vásárlási utalvány/ajándékutalvány megvásárlása 

Az Olympusmintabolt és a Digifotoshop Webáruházat (https://olympusmintabolt.hu) 
(https://digifotoshop.hu) Axico-Digital Kft.  által kibocsátott 5.000,-Ft, 10.000,-Ft, 50.000.-Ft, 
értékű, készpénzre nem váltható, 1 évig érvényes vásárlási utalványok/ajándékutalványok az 
Olympusmintabolt és a Digifotoshop Általános Szerződési Feltételei szerint vásárolhatók 
meg. 

Vásárlási utalvány/ajándékutalvány felhasználása 

Vásárlási utalvány/ajándékutalvány a kiállítástól számított 1 év határidőn belül használható 
fel kizárólag a Olympusmintabolt és a Digifotoshop Webáruházban 
(https://olympusmintabolt.hu) (https://digifotoshop.hu) forgalmazott termékek 
megvásárlására. A határidő lejártát követően az utalvány nem használható fel. 

A vásárlási utalvány/ajándékutalvány készpénzre nem váltható át. Kizárólag az Olympus 
Mintabolt és a Digifotoshop webáruházban megrendelt termékek ellenértékének a 
kiegyenlítésére használható fel egy összegben. Amennyiben a megvásárolt áru(k) ellenértéke 
az utalványban szereplő összeget nem éri el, úgy a kibocsátó a fel nem használt összeget 
nem téríti meg. Amennyiben a megvásárolt áru(k) ellenértéke az utalványban szereplő 
összeget meghaladja, úgy a vásárló köteles az utalvány értékét meghaladó vételárrészt 
megfizetni. 

A vásárlási utalvány/ajándékutalvány kizárólag egy összegben, egy megrendelés alkalmával 
használható fel. 

Az utalvánnyal történő fizetést a megrendeléskor jelezni kell. A rendelés elküldését követően 
az ajándékutalvány megsemmisítésre kerül, az ajándékutalvány felhasználásának a 
visszavonására nincs lehetőség. 

Az ajándékutalvány bárkire szabadon átruházható. 

Az áruvásárlásra, illetve a szolgáltatás igénybevételére egyebekben ugyanazok a szabályok 
vonatkoznak, mint a pénz felhasználásával történő vásárlás vagy szolgáltatás igénybevétele 
esetén. 

Jelen szabályzatban nem rendezett kérdésekben a Olympusmintabolt és a Digifotoshop 
Webáruház Általános Szerződési Feltételei és egyéb szabályzatainak a rendelkezései 
irányadók. 

Budapest, 2021.12.01. 
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