
 

“2020 XMAS 3for2” promóciós szabályzat 
 
 

§  1. Általalános rendelkezések 
 

1. A budapesti székhelyű (1138 Budapest, Népfürdő utca 22. B épület 13. emelet) Pandora Ékszer 
Magyarország Kft. a promóció szervezője és tulajdonosa. 

2. A promóció 2020. December 11-23. között elérhető. 
3. A promóció minden Pandora Ékszer Magyarország Kft-hez tartozó üzletben (továbbiakban 

Pandora üzletek), valamint az akcióban részt vevő partnerüzletekben elérhető. 
4. Az ajánlatban 3 termék vásárlása esetén a legalacsonyabb árú terméket ajándékba adjuk. 
5. A promóció tárgyát bármely PANDORA termék képezheti, kivéve a Star Wars kollekció ékszereit, 

valamint a 2020-as évfordulós charmot, az UNICEF charmot és a Club charmot. 
6. Az ingyenesen választható termék a három közül a legolcsóbb. 
7. Az ajánlat más akciókkal, kedvezményekkel nem összevonható. 
8. Az ajánlat a készlet erejéig elérhető. 

 
 

§ 2. Promóciós feltételek 
 

1. A promóciót minden vásárló igénybe veheti az §1.3-as pontban meghatározott üzletekben, az 
§1.2-es pontban megjelölt időtartam alatt, amennyiben az §1.4, §1.5, §1.6, §1.7. , §1.8. vásárlási 
feltételeknek megfelel. 

2. A promóciós termékek nem visszatéríthetők. Az alább (§2.4) részletezett cseregaranciális 
feltételeket ez nem befolyásolja. 

3. A promóció keretei között megvásárolt termékek cserélhetők 2021. január 17-ig, amennyiben a 
vásárló bemutatja a vásárlást igazoló eredeti nyugtát. A visszaadott termék helyett azzal 
megegyező vagy magasabb árú ékszer választható (az esetlegesen felmerülő különbözet a vásárlót 
terheli). 

4. A promóció során vásárolt termékekkel kapcsolatban fellépő garanciális feltételekre vonatkozó 
esetekben az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. 
(IX.22.) számú Korm. rendelet rendelkezései mérvadók. 

5. A promóció más akciókkal, kedvezményekkel és egyéb  ajándékokkal össze nem vonható. 
6. Csere során ha az újonnan választott ékszer az eredeti ajánlatban nem választható, a vásárló a 

termék teljes árát köteles megfizetni további kedvezmény érvényesítése nélkül. 
7. A promóciótól való elállás a nyugtán szereplő összes termék bemutatása esetén lehetséges. 
    

 
§ 3. Záró rendelkezések 

 
1. Minden információ és promócióval kapcsolatos szabály megtekinthető a szervezők székhelyén és 

minden Pandora üzletben. 
2. A jelen előírásokban nem részletezett kérdések esetén a §2 4. pontjában említett jogi rendelkezés 

és a Polgári törvénykönyv rendelkezései a mérvadók. 
 


