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TÁJÉKOZTATÁS PENNY AJÁNDÉKKÁRTYA FELHASZNÁLÁSI 
FELTÉTELEIRŐL: 

 

1. Általános tájékoztatás: 

Jelen tájékoztatás a Penny Market Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi ÉVT 5. számú főút 21 
km, Cégjegyzékszám: 13-09-072999 Adószám: 10969629-2-44) Ajándékkártyájára 
(továbbiakban „Ajándékkártya”) vonatkozó felhasználási feltételeket tartalmazza. 

Az Ajándékkártya Vásárlója, Birtokosa illetve Használója az Ajándékkártya 
vásárlásával, használatával kifejezetten és önkéntesen elfogadja az Ajándékkártya 
alábbi felhasználási feltételeit (továbbiakban „Feltételek”). 

2. Penny Ajándékkártya fogalma: 

Az Ajándékkártya előre kifizetett, ajándékutalványhoz hasonló értékkártya. Az Ajándékkártya 
bármely magyarországi Penny Market üzletben felhasználható fizetőeszközként. 

3. Felhasználás feltételei: 

Az Ajándékkártyával a Penny Market áruházak teljes áruválasztéka megvásárolható, 
termékfajtára való tekintet nélkül. Az Ajándékkártya az adott vásárlás összegének teljes 
illetve részleges kiegyenlítésére szolgálhat. Az Ajándékkártyán szereplő összeget az 
Ajándékkártya Birtokosa/Használója több alkalommal is használhatja, nem szükséges az 
Ajándékkártyán szereplő teljes összeg egy alkalommal történő felhasználása. 

Az Ajándékkártyán sem név, sem egyéb azonosításra alkalmas adat nem kerül feltüntetésre, 
így azt nemcsak az azt megvásárló személy használhatja fel, hanem az Ajándékkártya 
másra is átruházható illetve más személynek is átadható. 

4. Feltöltés és Egyenleg lekérdezés: 

Az Ajándékkártyára 1.000,-Ft-tól 250.000,-Ft-ig terjedő, tetszőleges összegű feltöltés 
lehetséges. Az Ajándékkártya a feltöltött összeg erejéig terjedő, tetszőleges alkalommal a 
kártya érvényességi ideje alatt használható fel.  

Az Ajándékkártya vásárlása, feltöltése és az Ajándékkártya egyenlegének lekérdezése 
személyesen kérhető a Penny Market üzletekben a pénztárosoktól. Az Ajándékkártya 
aktuális egyenlege az azzal való fizetést követően, a nyugta alján kerül feltüntetésre. Az 
Ajándékkártya aktuális egyenlegéről egyéb esetekben a Penny Market üzlet pénztárosaitól 
kérhető felvilágosítás. 
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5.  Az Ajándékkártya használata:  

Az Ajándékkártya használata egyszerű és praktikus. Fizetéskor szükséges átadni a 
pénztárosnak az Ajándékkártyát. A vásárlás végösszege a kártyáról levonásra kerül, ha az 
Ajándékkártya egyenlege kevesebb, mint a vásárlás végösszege, akkor a még fennálló 
összeget más fizetőeszközzel szükséges kiegyenlíteni. Ha az egyenleg magasabb a vásárolt 
termékek összértékénél, a fennmaradó összeg a következő vásárlások alkalmával 
felhasználható. 

6.  Az Ajándékkártya érvényessége:  

Az Ajándékkártya a feltöltéssel válik aktívvá, így a feltöltés után rögtön használható, nem 
szükséges külön aktiválás a kártya használatához. 

A lejárt érvényességi idejű Ajándékkártya nem aktiválható újra és a lejárt Ajándékkártyán 
szereplő, fel nem használt összeg nem téríthető vissza. Az Ajándékkártyára annak 
érvényességi idején belül újabb összeg tölthető fel. Az Ajándékkártyán szereplő összeg 
készpénzre nem váltható, illetve másik Ajándékkártya megvásárlására sem használható fel.  

7. Felelősség és az Ajándékkártya érvényessége: 

A Penny Market Kft. nem vállal felelősséget az Ajándékkártya átadását követően, ha az 
Ajándékkártya megsérül, vagy azt annak Birtokosa/Használója elveszti, ellopják, inaktiválják 
vagy károsodik.  

Az Ajándékkártya egyenlege készpénzre nem váltható, bankkártyára nem utalható, másik 
Ajándékkártya vásárlására nem fordítható, visszavásárlása nem lehetséges. Az 
Ajándékkártya a rajta szereplő egyenleg erejéig kizárólag vásárlásra használható, 
árengedményre, kedvezményre nem jogosít. Az Ajándékkártyára feltöltött összeg nem 
kamatozik. Az Ajándékkártyára feltöltött összegből készpénzt nem áll módunkban 
visszaadni. 

8. Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatás:  

Az Ajándékkártya nevesített, személyes adatokat nem tartalmaz, így az Ajándékkártya 
szabadon átruházható. Ennek következtében az Ajándékkártya Birtokosáról, Használójáról 
semmilyen információ nem kerül rögzítésre. Az Ajándékkártya feltöltéséhez, aktiváláshoz és 
használatához szintén nincs szükség személyes adatra, így a Penny Market Kft. nem kezel 
személyes adatokat az Ajándékkártyával kapcsolatban.  

9.  Egyéb rendelkezések: 
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Az Ajándékkártyával kapcsolatos kérdések, észrevételekkel az Penny Market Kft. 
Ügyfélszolgálata tud tájékoztatást adni, az ugyfelszolgalat@penny.hu e-mail címen illetve a 
06/29-339-345 telefonszámon keresztül. A Penny Market Kft. fenntartja a jogot a jelen 
Feltételek külön értesítés nélkül módosítására 

Jelen Feltételek a 
http://www.penny.hu/SZOLG%C3%81LTAT%C3%81SAINK/Ajandekkartya/Aj%C3%A1nd%
C3%A9kk%C3%A1rtya/pe_DefaultContent1.aspx    érhető el. 

 

Alsónémedi, 2017. március 17.  

 

      Penny Market Kft. 

 

 


