
 

Ledlámpaház.hu ajándék akció Szabályzat 

1. Jelen szabályzat (a továbbiakban „Szabályzat”) meghatározza a „Ledlámapaház.hu ajándék 
akcióra” vonatkozó általános felhasználási feltételeket. A Szabályzatot a Green Plan Center Kft. 
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) LEDLAMPAHAZ.HU „Ledlámpaház.hu ajándék akció” – adott időszakban érvényes akció, 
melynek keretében meghatározott összeg fölötti vásárlás alkalmával a webáruház által 
felkínált ajándék termékekből való választási lehetőséget ajánl fel a LEDLAMPAHAZ.HU, 
melyek közül a Vásárló választhat, és megrendelt terméke mellé ajándékba kapja, 

2) Ajándék termék – a webáruház által felkínált, bizonyos összeghatár fölötti vásárlás esetén 
választható tárgy, 

3) Vásárló – a LEDLAMPAHAZ.HU Webáruházban rendelést leadó, lakossági vagy regisztrált 
viszonteladó személy, aki az akcióban szereplő, megvalósult vásárlása után kapható ajándék 
átvételére jogosult, 

4) Érvényességi idő – 2019. július 30. 8:00 órától 2019. szeptember 30. 14:00 óráig leadott 
rendelések vagy az ajándék termékek készletének erejéig, 

5) Áru – a LEDLAMPAHAZ.HU webáruházban eladásra kínált termék, 

6) Az ajándék termék átadója – a Green Plan Center Kft. (adóazonosító szám: 24144575-2-05, 
székhelye: Magyarország, 3700 Kazincbarcika Pollack M. út 3 1/3.), Budapesti Telephely: 1083 
Budapest Práter utca 34. Nyitvatartás: H-Cs: 8-16-ig, P: 9-14-ig. 

3. A Vásárló vállalja, hogy az akcióban szereplő ajándék termékre igényt abban az esetben tarthat, 
amennyiben vásárlása minden pontban megegyezik a szabályzatban feltüntetett feltételekkel. 

3/a Amennyiben a vásárló él a 14 napon belüli elállási jogával, úgy köteles az ajándék 
terméket is visszaküldeni. 

3/b Vásárlásának egy részétől való elállás alkalmával amennyiben a maradvány érték az 
ajándék termék értéksávja alá esik úgy köteles visszaszolgáltatni az ajándék terméket. 

4. Amennyiben a Vásárló a rendelés során nem választ az akcióban szereplő ajándék termékek közül, 
abban az esetben a rendelés véglegesítése után utólag már nem tarthat igényt az ajándék termékre. 

5. A teljes Szabályzat elérhető továbbá a https://ledlampahaz.hu/ledlampahaz-ajandek-akcio 

 internetes oldalon. 

6. A „Ledlámpaház.hu ajándék akció” több alkalommal is felhasználható, feltételei minden vásárlás 
alkalmával megegyeznek. 

7. A „Ledlámpaház.hu ajándék akció” kizárólag a LEDLAMPAHAZ.HU webáruházban leadott rendelés 
alkalmával érvényes, nem szükséges hozzá regisztráció, vagy hírlevélre való feliratkozás. 

8. A „Ledlámpaház.hu ajándék akció” Érvényességi ideje alatt vagy az ajándék termékek készletének 
erejéig vehető igénybe. Az akcióban szereplő ajándék termékekről a LEDLAMPAHAZ.HU 
felvilágosítást a rendelési felületen nyújt. 



9. Az ajándék termékek az adott összeghatárok között választhatók. Nem válthatók be készpénzre, 
ajándékutalványra sem egyéb pénznemre, másik termékre nem cserélhetők. 

10. A felsorolt összeghatárokon túli rendelés esetében nem vehető igénybe több ajándék választása. 

11. A „Ledlámpaház.hu ajándék akció” a következő menüpontokban szereplő termékek vásárlása 
során érvényes: 

 LED izzók 
 LED profilok 
 LED panel 
 LED asztali lámpák 
 Ledes lámpák 
 LED szalagok 
 Otthoni és irodai világítás 
 LED modulok 
 LED tápegységek 
 Vezérlők és kiegészítők 
 Reflektorok 
 LED fénycsövek 
 Álmennyezeti elemek 
 Aigostar háztartási kisgépek 

 
12. A „Ledlámpaház.hu ajándék akcióban” való részvétellel kapcsolatos reklamáció esetén kérjük, 
fáradjon be közvetlenül a LEDLAMPAHAZ.HU üzletbe, annak nyitvatartási ideje alatt vagy panaszát 
nyújtsa be írásban a Kibocsátó székhelyére, a jelen Szabályzat 2. pont 5. alpontjában megadott címre. 
A „Ledlámpaház.hu ajándék akció” felhasználásával kapcsolatban felmerült mindennemű panaszt a 
Kibocsátó köteles a Felhasználó írásos reklamációjának benyújtásától számított 30 (harminc) napon 
belül elbírálni. 

13. A Vásárló a „Ledlámpaház.hu ajándék akcióban” való részvételével kijelenti, hogy megismerte a 
jelen Szabályzatot, annak tartalmát teljes egészében elfogadja és kötelezettséget vállal a Szabályzat 
rendelkezéseinek betartására. 

14. Az ajándék termék átadója a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseiben lefektetett elvek szerint 
tartozik felelősséggel a hibás teljesítésért a fogyasztóként fellépő Vásárlóval szemben. 

  



A Szabályzat 1. sz. melléklete 

A „Ledlámpaház.hu ajándék akcióban” választható termékek a feltüntetett értékhatárokon belül: 

Ledlámpaház kulcstartó fekete vagy 
Ledlámpaház kulcstartó fehér vagy 
Ledlámpaház sörnyitó 1 => 10.000 Ft 

Ledlámpaház napszemüveg vagy 
Ledlámpaház műanyag ivó tasak vagy 
Ledlámpaház kulcstartó fekete vagy 
Ledlámpaház kulcstartó fehér vagy 
Ledlámpaház sörnyitó 10.001 => 30.000 Ft 

Ledlámpaház üveg kulacs vagy 
Ledlámpaház hűtőtáska vagy 
Ledlámpaház napszemüveg vagy 
Ledlámpaház műanyag ivó tasak vagy 
Ledlámpaház kulcstartó fekete vagy 
Ledlámpaház kulcstartó fehér vagy 
Ledlámpaház sörnyitó 30.001 =>  

 


