Ajándékkártya Szabályzat
1. Jelen szabályzat (a továbbiakban „Szabályzat”) meghatározza az N Körömstudio Ajándékkártyára
vonatkozó általános felhasználási feltételeket. A Szabályzatot Németh Nikolett Egyéni Vállalkozó
jogosult megváltoztatni, azonban a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 15 (tizenöt)
nappal a változásokat honlapján közzé kell tennie.
2. A jelen Szabályzatban alkalmazott fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:
1) Ajándékkártya – névre szóló kártya, mely vásárlási utalványként váltható be az N Körömstudio
üzletében.
2) Vásárló – az N Körömstudio üzletben az Ajándékkártya feltöltéséért és kibocsátásáért járó
pénzösszeget a Kibocsátó részére magyar forintban átadó személy,
3) Érvényességi idő – az az időszak, amíg az Ajándékkártyára feltöltött összeg beváltható, jelen
esetben a feltöltés dátumától számított hat hónap,
4) Szolgáltatás – az N Körömstudio üzletben igénybe vehető szolgáltatások,
5) Felhasználó – az Ajándékkártya valamennyi tulajdonosa,
6) Kibocsátó – a szegedi székhelyű Németh Nikolett Egyéni Vállalkozó (adóazonosító szám: 605462851-26, székhelye: 6723. József Attila sgt. 77/E ),
3. A Vásárló vállalja, hogy átadja a Kibocsátó részére a Ajándékkártya feltöltési értékével megegyező
pénzösszeget. A Kibocsátó kötelezettséget vállal a Vásárló által átadott pénzösszeggel megegyező
összeggel feltöltött Ajándékkártya kibocsátására a Vásárló részére, majd annak elfogadására az
üzletben történő vásárlás során az Ajándékkártya Érvényességi ideje alatt.
4. A fenti 3. pontnak megfelelő pénzbefizetést megelőzően az üzlet dolgozója átadja a jelen
Szabályzatot a Vásárlónak áttanulmányozás céljából. A teljes Szabályzat elérhető továbbá a
www.nstudio.hu/ajandekkartya internetes oldalon is.
5. A minimum feltöltési összeg 1300,- Ft (HUF). Az Ajándékkártya a minimum feltöltési értéket
meghaladó, tetszőleges összeggel feltölthető, 13.000 Ft határértékig.
6. Az Ajándékkártya egyszeri alkalommal tölthető fel, az Ajándékkártyán található teljes összeg
felhasználását követően a kártya nem tölthető fel újra. Az Ajándékkártya vissza nem váltható,
készpénzre nem cserélhető még Érvényességi ideje alatt sem.
7. Az Ajándékkártya kizárólag az N Körömstudio üzletben vásárolható meg.
8. Az Ajándékkártya felhasználásának feltétele az Ajándékkártya vásárláskor történő bemutatása.
9. Az Ajándékkártya az Érvényességi idő alatt használható fel, azt követően az Ajándékkártya
egyenlege elvész. Az Érvényességi időn belül a Vásárló egyszer használhatja fel az Ajándékkártyát.
10. Amennyiben a vásárolni kívánt Szolgáltatás értéke nem éri el a kártyán található egyenleg értékét
az Ajándékkártyával történő vásárlás során, a vásárlás értéke és a kártya egyenlege közötti különbség
készpénzben nem téríthető vissza a Felhasználónak.

11. Amennyiben a vásárolni kívánt szolgáltatás vételára magasabb, mint az Ajándékkártyán szereplő
egyenleg az Ajándékkártyával történő vásárlás során, úgy a Felhasználó köteles a különbözetet
készpénzzel megfizetni.
12. Az Ajándékkártya kibocsátását követően a Kibocsátó nem vállal felelősséget az Ajándékkártya
elvesztéséért vagy ellopásáért, sem az Ajándékkártya pótlásáért, sem a kártyán fennmaradó összeg
megtérítése vonatkozásában.
13. Az Ajándékkártya kibocsátása a Vásárló részére a vonatkozó adórendelkezések értelmében nem
minősül az árukra és szolgáltatásokra vonatkozó adóval sújtott értékesítésnek. A Kibocsátó részére
történő befizetés igazolásaként a Kibocsátó egy nem adóügyi bizonylatot állít ki a Vásárlónak.
14. A Vásárló az Ajándékkártya átvételével kijelenti, hogy megismerte a jelen Szabályzatot, annak
tartalmát teljes egészében elfogadja és kötelezettséget vállal a Szabályzat rendelkezéseinek
betartására. A Vásárló köteles tájékoztatni a Felhasználót, akire az Ajándékkártyát átruházta, a jelen
Szabályzat tartalmáról, így különösen az Érvényességi időről, arról, hogy az Ajándékkártya
visszavásárlására vagy készpénzre váltására nincsen mód, valamint arról, hogy a Szabályzat
megtekinthető a www.nstudio.hu/ajandekkartya internetes oldalon és az N Körömstudio üzletben.
15. A Kibocsátó a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseiben lefektetett elvek szerint tartozik
felelősséggel a hibás teljesítésért a fogyasztóként fellépő Vásárlóval szemben.

