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HA RENDELKEZIK DIGICODE 
WEBSHOP KUPONKÓDDAL, ÉS 
SZERETNÉ FELHASZNÁLNI EGY ÚJ 
VAGY HASZNÁLT TERMÉK 
MEGRENDELÉSÉHEZ, A KOSÁR 
OLDALON A KUPONKÓD MEZŐBEN 
KELL ÉRVÉNYESÍTENI.
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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
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/vasarlasi-utmutatok/kuponkod-felhasznalas-bp44)
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HOGYAN HASZNÁLJAM A KUPONKÓDOMAT A 
WEBSHOPBAN?

Ha rendelkezik DigiCode webshop kuponkóddal és szeretné felhasználni új vagy használt termék megrendeléséhez, a 
kosár oldalon a kuponkód mezőben tudja érvényesíteni. A kuponkódok nem alkalmazhatók már megrendelt termékek 
esetén, csak és kizárólag a megrendelési folyamat közben.
A kupon felhasználásának módja:

1. Helyezze a kiválasztott termékeket a személyes bevásárló kosarába
2. A kosár oldalon, adja meg a kódot a "Kuponkód" mezőbe

3. Kattintson az "Érvényesítés" lehetőségre a terméklista alatt
4. Ezt követően az oldal frissül és a termékek mellett látható az alábbi felirat 

Probléma merült fel a kódoddal kapcsolatban?

Gondosan ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg a kódot, illetve az alábbiakban tájékozódjon a kuponokra vonatkozó 
korlátozásokról.

Hogyan juthat kupon kódokhoz?

Sokféleképpen. Például, promóciós termékek vásárlását követően visszaigazoló emailben is küldhetünk. Ezért 
kiemelten ügyeljen az emailcím mező helyes kitöltésére. De elképzelhető, hogy weblapunk kínálja fel kiemelt kampány 
időszakban, esetleg árajánlatban szerepel vagy nyomatott formában levélként, számlához mellékelve, esetleg a termék 
csomagolásának dobozában.

Meddig érvényes egy kupon?

Általában minden kupon a generálását követő 15-30 napig érvényes, de egyes esetekben ez akár 3 hónap is lehet.

Ha elektronikus formában kaptam, akkor ki kell nyomtatnom a kupont?

Nem, a digitális kupont nem kell nyomtatni. Kizárólag a webshop-ban használható, így egyszerűen csak másolja át a 
fent említett módon a megfelelő helyre.

Bankkártyás fizetés esetén is érvényes a kuponkód?

Igen, érvényes. A kupon kód felhasználás még a fizetési mód megadás előtt kerül elfogadásra, így mi a Barion 
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rendszerébe már a kuponkóddal egyező árat továbbítjuk. 

A kupon kód felhasználásáról a fizetési folyamat közben, folyamatosan tájékoztatjuk:
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