
INTERSPORT-Ajándékkártya Általános Szerződési Feltételek

1. Érvényesség

Az ajándékkártyát az INTERSPORT Austria Gesellschaft m.b.H. (székhelye: [A-4600 
Wels, Flugplatzstraße 10.], fogyasztói panaszügyintézés helye: [minden magyarországi 
INTERSPORT áruház], panasz közlésére szolgáló levelezési cím, e-mail cím és 
telefonszám: [IS Sport Bt., 2040 Budaörs, Kinizsi u. 5/a. tel: +36 23 428 725, email: 
[kozpont@intersport.hu] („ISA”) értékesíti.

Az ajándékkártyák megvásárlására és felhasználására kizárólag a jelen Általános 
Szerződési Feltételek mindenkor érvényben lévő változata vonatkozik.
Az Ügyfél ettől eltérő feltételei csak abban az esetben érvényesek, ha azokat az 
INTERSPORT egyedileg, kifejezetten és írásban elismeri.

A jelen Általános Szerződési Feltételek megtekinthetők a www.intersport.hu honlapon.
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2. Fizetés

Az ajándékkártyát minden olyan magyarországi sportáruházban („elfogadóhely”) fel 
lehet használni, amely része az ISA ajándékkártya fizetési rendszerének. Ezen 
sportáruházak listája az alábbi linken tekinthető meg: [http://www.intersport.hu/stores] 
Fizetéskor Önnek át kell adnia a kártyát az elfogadóhely pénztáránál.

Az ajándékkártyát felhasználhatja továbbá internetes vásárláshoz is a 
www.intersport.hu     weboldalon.

Ebben az esetben a vásárlásnál a weboldalon közzétett külön rendelkezések 
vonatkoznak pl. az elállási jogra és az adattárolásra.

Az összeg az Ön egyenlegéből kerül levonásra. Az ajándékkártyán lévő egyenleg a 
vásárlás teljes összegének vagy egy részének kifizetésére is használható. A vásárlás után 
esetlegesen fennmaradó összeg az Ön ajándékkártyáján marad. Amennyiben az 
ajándékkártya egyenlege nem fedezi a teljes vásárlási összeget, akkor a különbözetet más 
fizetési eszközzel is ki lehet egyenlíteni. A kártyán lévő egyenleg készpénzre nem váltható. 
A maradványösszeg nem téríthető meg készpénzben. Az ajándékkártyán lévő egyenleg 
után nem keletkezik kamatfizetési kötelezettség. Ajándékkártya vásárlása egy másik 
ajándékkártyával nem lehetséges.

3. Érvényesség, elvesztés, felelősség

Az ajándékkártya nem személyhez kötött és átruházható. A kártya a megvásárlás 
évében, valamint az azt követő teljes négy naptári évben érvényes. Az ajándékkártya 
egyenlege ezt követően elévül.

Az ajándékkártyát a készpénzhez hasonlóan körültekintően kell kezelni. Az 
ajándékkártya elvesztése, eltulajdonítása vagy sérülése esetén a kártya és az azon lévő 
egyenleg nem kerül pótlásra. Az ajándékkártya zárolása nem lehetséges. Az ISA és/vagy 
minden elfogadóhely jogosult a kártya mindenkori birtokosának szolgáltatni anélkül, hogy 

http://www.intersport.hu/


ezért bármilyen kártérítési kötelezettség terhelné. Az ISA nem tartozik felelősséggel azokért
a veszteségekért, amelyek az ajándékkártya használata során végrehajtott jogosulatlan 
vásárlásokból adódnak.

4. Panaszügyintézés módja

Amennyiben Ön fogyasztó, panaszával jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye 
szerinti békéltető testülethez fordulni. A békéltető testületek listáját az alábbi linken találja 
meg: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

5. Záró rendelkezések

A jelen szerződésből eredő vagy azzal összefüggésben felmerülő vitás esetekben 
kizárólag a magyar jog az irányadó. Az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó Bécsi 
Vételi Egyezmény rendelkezései nem alkalmazandók. 
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