
AJÁNDÉKUTALVÁNY FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZAT 

 

Ajándékutalvány a jelen szabályzatnak megfelelő módon előállított, és a jelen szabályzat szerint vásárlásra 

jogosító okirat. Kibocsátási érték az az összeghatár, amilyen értékben a vásárló az UNICEF Magyar Bizottság 

Alapítvány webshopjában (webshop.unicef.hu) ajándék utalvány felhasználásával terméket vásárolhat.  

1. Az ajándékutalvány kötelező tartalmi elemei: 

· kibocsátó adatai: 

           UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány (adószám: 18212718-2-42) 

· az ajándékutalványra vonatkozó elnevezés  

· a kibocsátási érték 

· a felhasználási időszak (érvényesség) 

· értékesítési és beváltási információk 

- kuponkód 

 2. Az ajándékutalvány kibocsátása: 

2.1. Az ajándékutalvány elektronikus úton előállított okirat. 

2.2. Az ajándékutalványt a kibocsátó az általa meghatározott mennyiségben jogosult kibocsátani 5.000 Ft-

os, 10.000 Ft-os és 20.000 Ft-os kibocsátási értékben. 

2.3. Az ajándékutalvány nem minősül pénznek, illetve értékpapírnak.  

2.4. Az ajándékutalvány hamisítása bűncselekmény. 

2.5. Az ajándékutalvány vételára nem térhet el az utalvány kibocsátási értékétől.  

2.6. Az ajándékutalvány megvásárlásával, illetve bármely módon történő megszerzésével a  vevő az 

ajándékutalvány kibocsátására vonatkozó, a mindenkor hatályos szabályzatot magára nézve kötelezően 

elfogadja. 

2.7. Az ajándékutalvány elvesztése, megsemmisülése csereutalvány igénylésére, illetve a  vételár 

visszakövetelésére nem jogosít. 

2.8. Kizárólag az az ajándékutalvány érvényes, amelyet a vásárló az utalvány kibocsátójától kap a vásárló 

által előzetesen megadott elektronikus levelezési címre. 

3. Az ajándékutalványok az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány webshopjában vásárolhatóak meg 

(webshop.unicef.hu).           

4. Az ajándékutalvány felhasználása: 

4.1. Az utalvány felhasználása az ajándékutalványon feltüntetett érvényességi határidőhöz kötött 

(felhasználási időszak). Az ajándék utalvány az utalványon feltüntetett határidőig váltható be az UNICEF 

Magyar Bizottság Alapítvány webshopjában elérhető termékekre, könyvek, illetve könyvet tartalmazó 

csomagok kivételével. 

4.2. Vevő az ajándékutalványt szabadon átruházhatja harmadik félnek. 



4.3. Az ajándékutalvány tulajdonosa jogosult az utalvány beváltásával a felhasználási időszakon belül az 

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány webshopjában az ajándék utalvány kibocsátási értékén terméke(ke)t  

vásárolni. 

4.4. Az ajándékutalvány tulajdonosának azt kell tekinteni, akinek az utalvány a birtokában van. Az UNICEF 

Magyar Bizottság Alapítvány nem jogosult vizsgálni az utalvány tulajdonjogát. 

4.5. Az ajándékutalvány érvényesítése azzal valósul meg, hogy az értékesítéskor az  utalványra felkerülnek 

az érvényességet igazoló információk (érvényesség dátuma, kuponkód), és kiküldésre kerül a vásárló által 

megadott email címre. 

4.6. Az ajándékutalvány felhasználása azzal valósul meg, hogy az utalvány tulajdonosa a webshop.unicef.hu 

oldalon történő vásárlás során megadja az utalványon szereplő kuponkódot, amely révén a kosárérték 

végösszegéből levonásra kerül az utalvány értéke. Az utalvány értékét szállítási díjra nem lehet beváltani.  

4.7. Az áruvásárlásra egyebekben ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a pénz felhasználásával 

történő vásárlás esetén. 

4.8. Az utalvány egy alkalommal váltható be. Az ajándékutalvány kibocsátási értékénél kisebb értékű áru 

megvásárlása esetén az érték és a kibocsátási érték közötti különbség készpénzben nem téríthető vissza a 

vásárlónak. Az utalvány készpénzre nem váltható. 

4.9., Az utalvány vásárlásakor az eladó minden esetben az utalvány teljes összegéről állít ki számlát, 27%-

os ÁFA tartalommal. 

5. A megvásárolt utalványok visszaváltására nincs lehetőség.   

6. Az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány jelen felhasználási szabályzat módosításának jogát fenntartja.  


