ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Westend Vásárlási Utalvány
I.

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya:

1.1.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazza a Westend
Üzemeltető Kft. (székhelye: 1062 Budapest, Váci út 1-3; cégjegyzékszáma: 01-09684079; adószáma: 11935171-2-42; a továbbiakban: „Kibocsátó”) által kibocsátott
vásárlási utalványok kibocsátási, vásárlási és felhasználási feltételeit. A vásárlási
utalványokat kizárólag a Westend Bevásárlóközpontban (1062 Budapest, Váci út 1-3.;
a továbbiakban: „Bevásárlóközpont”) lehet felhasználni – a Kibocsátó ellenkező
rendelkezésének hiányában – határozatlan ideig, azon üzletekben, melyek a jelen ÁSZF
rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek elfogadták.
A vásárlási utalvány megvásárlásával a vevő tudomásul veszi és elfogadja a jelen
ÁSZF-ben rögzített felhasználási feltételeket.

1.2.

A Kibocsátó felhívja a vásárlók figyelmét, hogy a 2019. november 01. előtt kibocsátott
- a Westend Bevásárlóközpont fotóját tartalmazó, piros logóval ellátott – „régi típusú”
vásárlási utalványok a Kibocsátó előzetes tájékoztatásának megfelelően 2021. július 01.
napjától kezdődően már nem használhatóak fel vásárlásra.
A régi típusú vásárlási utalványokat a Kibocsátó egyedi elbírálás alapján, legfeljebb
2021. december 31. napjáig, a leadott régi típusú utalvány névértékének megfelelő
névértékű, az ÁSZF 2. sz. Melléklete szerinti vásárlási utalványokra cseréli ki a
Bevásárlóközpont Információs Pultjánál.
A 3.000 Ft névértékű régi típusú vásárlási utalványok esetében a cserére vonatkozó fenti
szabály – tekintettel arra, hogy az új típusú vásárlási utalványokból csak 2.000 és 5.000
Ft névértékű utalványok készültek – akként alkalmazandó, hogy 1 db. 3.000 Ft névértékű
régi típusú vásárlási utalvány 1 db. 2.000 Ft névértékű új típusú vásárlási utalványra
cserélhető be, vagy amennyiben a vásárló megtéríti a különbözeti összeget (a példa
szerint 1.000 Ft kifizetésével) 2db. 2.000 Ft névértékű vásárlási utalványra cserélhető.
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II.

Értelmező rendelkezések:

2.1.

A jelen ÁSZF alkalmazásában:

-

névérték: a vásárlási utalványon feltüntetett azon összeg, amely értékben a vásárló az
elfogadóhelyeken (üzletekben) a vásárlási utalvány felhasználásával árut vásárolhat,
vagy szolgáltatást vehet igénybe;

-

üzletek: a Westend Bevásárlóközpontban lévő azon kereskedelmi vagy szolgáltatási
egységek, amelyek a Kibocsátóval fennálló Megállapodásuk alapján kötelesek
elfogadni a vásárlási utalványt termék vásárlása vagy szolgáltatás igénybevétele
céljából; a vásárlási utalványt elfogadó üzletek mindenkori listája az ÁSZF 1. sz.
Melléklete;

-

vásárlási utalvány: a Kibocsátó által kibocsátott, meghatározott névértékkel bíró,
sorszámozott, hologrammal ellátott, a Bevásárlóközpontban lévő üzletekben a jelen
ÁSZF rendelkezései szerint vásárlásra jogosító „Westend Ajándékkártya” fantázia nevű
műanyag kártya, melynek ábrázolását az ÁSZF 2. sz. Melléklete tartalmazza. (a
vásárlási utalvány nem minősül pénznek, készpénz-helyettesítő fizető eszköznek, illetve
értékpapírnak);

-

vásárló: az a természetes vagy jogi személy, aki a vásárlási utalvány birtokában van.

III. A vásárlási utalványok kibocsátása:
3.1.

A jelen ÁSZF szerinti vásárlási utalványt egyedül a Kibocsátó jogosult kibocsátani.

3.2.

A vásárlási utalvány legalább az alábbiakat tartalmazza:
- AJÁNDÉKKÁRTYA felirat,
- névérték,
- kibocsátó neve, székhelye,
- sorszám,
- hologram.

3.3.

A vásárlási utalványt a Kibocsátó, az általa meghatározott mennyiségben jogosult
kibocsátani 2.000 Ft-os és 5.000 Ft-os névértékben.

3.4.

Érvényes vásárlási utalvány csak sérülésmentes utalvány lehet. Amennyiben a vásárló
vásárlási utalványa megsérül, azt a Kibocsátó - a sérült vásárlási utalvány leadása
ellenében, azzal azonos névértékben - sérülésmentes vásárlási utalványra cseréli,
ugyanakkor a Kibocsátó nem pótolja a vásárló által elvesztett vásárlási utalványokat,
azok megsemmisülése esetén csereutalványt nem ad, illetve a vásárlási utalvány
névértékét a vásárlónak nem téríti meg.

3.5.

Sérült, vagy hiányos vásárlási utalvány vásárláshoz nem használható fel.
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3.6.

A vásárlási utalvány hamisítása a Büntetőtörvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénybe
ütköző cselekmény.

3.7.

A Kibocsátó jogosult határozott ideig érvényes vásárlási utalványok kibocsátására, mely
vásárlási utalványokra vonatkozó speciális rendelkezéseket a jelen ÁSZF mindenkori 3.
számú Melléklete tartalmazza.

IV. A vásárlási utalványok felhasználása:
4.1.

A vásárlási utalványt bármely cselekvőképes természetes személy vagy jogi személy
megvásárolhatja.

4.2.

A vásárlási utalvány a Kibocsátótól vásárolható meg, a Bevásárlóközpontban a
Millennium téren található Információs Pultnál.
Az Információs Pult nyitvatartási ideje: hétfőtől szombatig 10:00 – 20:00, vasárnap
10:00 – 18:00.

4.3.

A vásárlási utalvány nem személyhez kötött, azt a vásárló szabadon átruházhatja arra,
aki a jelen ÁSZF alapján a vásárlási utalvány megvásárlására is jogosult lenne.

4.4.

A vásárlási utalvány kizárólag az azon feltüntetett névértéken vásárolható meg
készpénzzel, vagy bankkártyás fizetéssel. Amennyiben a vásárló banki átutalással kíván
fizetni, a Kibocsátó proforma számlát állít ki a vásárló által vásárolni kívánt vásárlási
utalványok vételáráról, s a vételárnak a Kibocsátó bankszámláján történő jóváírását
követően bocsátja a vásárló rendelkezésére a vásárlási utalványokat.

4.5.

A vásárlási utalvány birtokosa jogosult a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó üzletekben
névértékén árut vásárolni, illetve szolgáltatást igénybe venni. A vásárlási utalvány
névértékénél alacsonyabb értékű termék megvásárlása vagy szolgáltatás igénybevétele
esetén, az üzletek a vásárlási összeg és a névérték különbözetét nem fizetik vissza a
vásárlónak (a vásárlási utalvány egy vásárláshoz egyszer, és csak teljes névértéken
használható fel).

4.6.

A vásárlási utalvány felhasználása azzal valósul meg, hogy a vásárlási utalványt a
vásárló az üzletben termékre, illetve szolgáltatásra váltja.

4.7.

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

4.8.

A vásárlási utalvány elfogadására a Bevásárlóközpontban lévő azon üzlet jogosult és
köteles, amely a Kibocsátóval kötött Együttműködési Megállapodás keretében magára
nézve kötelező jelleggel elfogadja az ÁSZF rendelkezéseit és egyidejűleg vásárlási
utalvány elfogad helyként regisztráltatja magát a Kibocsátónál.
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4.9.

Amennyiben az üzlet az érvényes vásárlási utalványt nem fogadja el, a vásárlónak joga
van a Bevásárlóközpontban lévő Információs Pultnál található vásárlók könyvébe
panaszát bejegyezni, mely panasz esetén a Kibocsátó vizsgálatot folytat le.

V.

Záró rendelkezések:

5.1.

A Kibocsátó a jelen ÁSZF-et, valamint a vásárlási utalványokkal összefüggő további
információkat a Bevásárlóközpont weboldalán (www.westend.hu) és az Információs
Pultnál teszi közzé.

5.2.

Az ÁSZF változása esetén, a Kibocsátó a változást megelőzően legalább 15 (tizenöt)
nappal előre, az 5.1. pont szerinti helyeken tájékoztatja a vásárlókat.

5.3.

A jelen ÁSZF az 5.1. pont szerinti közzétételével lép hatályba.

5.4.

A jelen ÁSZF hatályba lépésével egyidejűleg a Kibocsátó által 2021.06.30. napjáig
alkalmazott „Westend Vásárlási Utalvány Szabályzat” hatályát veszti.
Budapest, 2021. július 09.
Westend Üzemeltető Kft.
Kibocsátó
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1. SZ. MELLÉKLET
Vásárlási utalványt elfogadó üzletek listája
adidas

Fáraó Ékszer

L’Occitane en
Provence

Al-Baraka
Ajándékbolt

Fetish Tattoo &
Piercing

New Yorker

Al-Baraka bőrdíszmű

FreeFrom a Konyha

Nike

American Eagle

FreeFrom A Pékség

Nordsee

Amica

Galaxy Játékbolt

NÜ Denmark

Stile Interio

Amnesia

GAS

Office Shoes

Strand Café by
Nordsee

Aranygömb

Geox

Okay Italia

Tally Weijl

Arena

Gravír Expressz

Optic World

Tchibo

Army Katonai és
Túrafelszerelés

H&M

Optic World Pop Up
Store

Tezenis

BioTechUSA

H&M Home

Óra & Ajándék

The Body Shop

Blue

Häagen Dazs

Orsay

Triumph

Borkutime
Óraszaküzlet

Halló! Halló! GSM

Pálvölgyi Fotó

Unipatika Westend
Gyógyszertár

Brooklyn Barber

Hello Mami
Maternity

Pandora

Valentina Cipőbolt

C&A

Helly Hansen

Parfois

Vans

Calendula Fitopont

Herend Porcelán

Party Point

Via Roma

Calzedonia

Hervis

Páva Ékszer

Vision Express

CCC

Humanic

Pirex Papír

VITAFLEX

Spar
Springfield Man &
Woman
Starbucks Westend
Niagara
Starbucks Westend
Terrace
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Centrum Optika

iConnect Westend

Playersroom

W Fashion
Collection

Cila Boutique

Intimissimi

Prince Phone GSM 2.

Walter férfi divat

Cinema City
Westend, 4DX

Írisz Bőrdíszmű

Pupa Milano

Westend Leroy

Columbia

iSamurai

Retro Jeans

Women‘Secret

Converse

iSamurai Szerviz

Ride or Die Store

Yves Rocher

Crocs

Istanbul Török
Étterem

Rouge Avenue

Cserépváros

iStyle

Salamander

Csirke-Fogó

It's Time Shop

Samsung Experience
Store

Deichmann

Játéksziget játékbolt

Sandy Bizsu

Desigual

Jazz Collection

Saxoo London

Devergo & Friends

Just Clear Coffee

Schmidt Karikagyűrű
Brill

dm

Kartago Tours
Utazási Iroda

Schmidt Óra-Ékszer

Douglas

KFC

Schmuck Brilliáns

DRK

Konkurencia

Schmuck Ékszer

Erla Shop

Konzolvilág

Schmuck Karikagyűrű
Szalon

Estée
Lauder/Clinique

Kreatív Hobby

Scotch & Soda

ÉVA Kézimunka

Kristály Sziget

Skyn Boutique

Kristóf Szalon

Sony Márkabolt
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2. SZ. MELLÉKLET
Vásárlási utalványok ábrázolása
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3. SZ. MELLÉKLET
Időszakos vásárlási utalványokra vonatkozó szabályzat
1. A Westend Üzemeltető Kft. (a továbbiakban: „Kibocsátó”) 2021. június 24. napjától
kezdődően 2.000 Ft (azaz kétezer forint) névértékű Westend „Tetőkert” Ajándékkártya /a
továbbiakban: Tetőkerti Ajándékkártya/ vásárlási utalványt bocsát ki, melyet a
Bevásárlóközpont Tetőkertjében azon vendégek kapnak (külön térítés nélkül), akik belépőt
váltanak a Bevásárlóközpont valamely Tetőkerti rendezvényére. A „Tetőkerti
Ajándékkártya” ábrázolása az ÁSZF 4. sz. Melléklete.
2. Az üzletek a vásárláskor 2.000 Ft értékben számítják be a Tetőkerti Ajándékkártyát a
vásárló által fizetendő összegbe.
3. A Tetőkerti Ajándékkártyára az ÁSZF általános szabályai az alábbi eltérésekkel
irányadóak:
- a Tetőkerti Ajándékkártya promócióban csak magánszemélyek vehetnek részt;
- a Tetőkerti Ajándékkártyából összesen 6.000 (hatezer) db. került kibocsátásra, s a jelen
3. sz. Melléklet 1. pontja szerinti akció a készlet erejéig, de legkésőbb 2021. szeptember
30-ig tart;
- minden Tetőkerti Ajándékkártya egy alkalommal használható fel vásárláshoz, illetve
szolgáltatás igénybevételéhez, s azt követően a Kibocsátó – az üzletek által a
Kibocsátónál történő leadását követően – a már felhasznált Tetőkerti Ajándékkártyát
bevonja;
- a Tetőkerti Ajándékkártyák legkésőbb 2021. szeptember 30-ig válthatók be az
üzletekben. Ezen határidőt követően a fel nem használt Tetőkerti Ajándékkártyák
érvényüket vesztik, és azokkal kapcsolatosan nem támasztható igény sem a
Kibocsátóval, sem az üzletekkel szemben;
- a Tetőkerti Ajándékkártya sem a Kibocsátónál, sem az üzletekben nem cserélhető ki 2.
sz. Melléklet szerinti vásárlási utalványra.
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4. SZ. MELLÉKLET
Tetőkerti Ajándékkártya ábrázolása
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