
INGYENES VONALKÓD 
BETŰKÉSZLET - CODE39

SZERTE AZ INTERNETEN RENGETEG 
OLYAN WEBHELYET TALÁLHATUNK 
AHOL PÉNZÉRT CSERÉBE VONALKÓD 
KÉSZÍTÉSRE ALKALMAS 
BETŰKÉSZLETET TALÁLHATUNK. 
CÉGÜNK EZT A BETŰTÍPUST INGYEN 
KÍNÁLJA ÖNNEK ÉS NEM 
KORLÁTOZUK SEMMILYEN MÓDON. 
HOSSZÚ HASZNÁLATRA TERVEZTÉK, 
NEM FOG LEJÁRNI ÉS KÉSÖBB SEM 
FOG EXTRA PÉNZT KÉRNI, ÖRÖKRE 
INGYENES MARAD.

Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765
E-mail cím: info@digicode.hu

https://www.digicode.hu/


Bemutatkozás

Rólunk
A DigiCode Kft. vonalkód technikai eszközök és segédprogramok fejlesztője. Székhelye Budapesten található, több 
mint 2000 darabos termékkínálatával a közép-európai országokat látja el. Mint egy vevő-centrikus cég, állandóan 
figyeljük vásárlóink igényeit és visszajelzéseit. Ez megteremti az ösztönzést és a lehetőséget, hogy folyamatosan 
tökéletesítgethessük rendszereinket és termékeinket, hogy a legjobb minőségű fogyasztói szoftvereket biztosíthassuk a 
piacon.

Céges küldetés

"Fokozza számítógépes élményeit a munkában, az otthonában, és a szórakozásban." Küldetésünk teljesítésének 
módja, hogy vásárlóink számára egyszerű, hatékony, és könnyen használható eszközöket biztosítsunk és szoftvereket 
tervezzünk, fejlesszünk.

Cégadatok

Adószám: 11885272-2-41
Eu adószám: HU11885272
Bankszámlaszám: 12025000-01167466-00100006
Cégjegyzékszám: 01-09-307420
Székhely: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Swift kód: UBRTHUHBXXX
Iban szám: HU18 1202 5000 0116 7466 0010 0006

Elérhetőségeink

Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765
Központi e-mail cím: info@digicode.hu
Pénzügy és megrendelés: szamla@digicode.hu
Technikai segítség és szervíz: szerviz@digicode.hu
Iroda: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.

Szerzői jog

A Dokumentum, a Weboldal és a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A dokumentumban 
található tartalom eltérő megjelölés hiányában a Szolgáltató szellemi tulajdona, illetve annak felhasználására jogosult.

A Weboldalról és a Dokumentumból bármely tartalmat átvenni csak a Szolgáltató Weboldalra való hivatkozással lehet, 
azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti tartalmat, megjelöli a szerzőt és a forrást, azaz a 
Weboldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti, azt nem üzletszerűen használja fel.

Online hivatkozások

A cég weboldala (https://www.digicode.hu/)
Szerződési feltételek (https://www.digicode.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek)
Jogi nyilatkozat (https://www.digicode.hu/jogi-nyilatkozat)
A dokumentum Online elérhetősége (https://www.digicode.hu/blog/ingyenes-vonalkod-betutipus-bp47)
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INGYENES VONALKÓD BETŰKÉSZLET - CODE39

Szerte az interneten rengeteg olyan webhelyet találhatunk ahol pénzért cserébe vonalkód készítésre alkalmas 
betűkészletet találhatunk. Cégünk ezt a betűtípust ingyen kínálja Önnek és nem korlátozuk semmilyen módon. Hosszú 
használatra tervezték, nem fog lejárni és késöbb sem fog extra pénzt kérni, örökre ingyenes marad. Jelenleg csak a 
Code 39 (Code 3 of 9) ingyenes barcode betűtípusát kínáljuk letöltésre, de folyamatosan frissítjük ezt az oldalt olyan 
betűkészletekkel, amelyek különböző szimbólumokat tartalmaznak (Code 128, EAN13, stb..). Kérjük, bátran vegye fel 
velünk a kapcsolatot, ha ismer olyan ingyenes (működő) betűtípusokat, amelyeket esetleg hozzá tudunk adni ehhez az 
oldalhoz.

Ez a betűtípus minden olyan Windows vagy Mac programhoz használható, amely támogatja a True Type betűtípusokat, 
beleértve a Microsoft Access, a Micrsoft Excel, az Outlook vagy az MS Word programokat.
Code 39 Font TrueType formátum letöltése

A betűtípus alkalmas vonalkód leolvasásra akár kis méretben nyomtatott címkék esetében is (lézernyomtatóval). 
Ellemben, sajnos ez a típus nem alkalmas UPC/EAN13 (termék és árkódok) számára, melyek kereskedelmi 
forgalomban kapható termékeken találhatóak. Egyéb más felhasználásra viszont tökéletes megoldás, ugyanis a legtöbb 
vonalkódolvasó felismeri a Code39 típust.

Tippek a vonalkód betűtípus használatához
Ügyeljen arra, hogy a szöveg előtt és után adjon hozzá egy csillag * karaktert. Példa * IDEIRJON *
A Microsoft Word esetleg átállíthatja a karaktertávolságot és a vonalkódot olvashathatatlanná teheti. Javasoljuk 
a Wordpad program használatát, amely megtalálható a Windows Start menüben a Programok > Kellékek 
menüpont alatt.
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