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. Regisztrá ió és űködés 

Felhasználó lehet mindenki, a weboldalon regisztrált természetes vagy jogi személy, aki a 

regisztrá iójá al egy eköt e az alá i felhasz álási feltételeket elol asta és elfogadta saját felelősségre. 
A felhasz álási feltételek a e oldal hasz álatához kötelezőe  i de kire ér é yesek és irá yadóak. A 
Felhasználó a regisztrációval elfogadja jelen felhasználási feltételeket, amely a regisztráció létrejöttével 

és az ott megadott személyes adatokkal egyetemben a két fél közötti írás a foglalt szerződés ek 
i ősül, a Szolgáltató azt iktatja adat ázis a e ti a szerződés té yét, lé yeges jelle zőit, 

kap solódó i for á ióit, adatait  és a ak létrejöttét követő  évig őrzi, ahhoz a szerződő a 
következőképpe  férhet hozzá: 

 Jele  felhasz álási feltétel szö ege elérhető a www.diamonddeal.hu oldal láblécében, a Jogi 

információk alatt az ÁSZF linkre kattintva. 

 a regisztrá iókor, a szerződés alapjául szolgáló sze élyes adatok a www.diamonddeal.hu oldal 

fejlé é e , ejele tkezést kö etőe  a legördülő e ü Adatai  e üpo t ól érhetők el és 

http://www.panaszrendezes.hu/


módosíthatók. A módosítások naplózásra kerülnek. 

A weboldalra regisztrált felhasználók adatait a DiamondDeal bizalmasan kezeli és azt harmadik fél 

részére nem adja át. 

Az ajá latok regisztrá ió élkül is egteki thetőek, azo a  a e oldalo  felkí ált szolgáltatások 

megvásárlásaihoz, illetve igénybe vételéhez regisztrált felhasználóvá kell válni. 

A e oldalo  a regisztrá ió e üpo t alatt pár per  alatt el égezhető a regisztrá ió, ahol a 
felhasz álótól a kö etkező adatok egadása kötelezőe  szükséges é , e-mail cím és város opció. Nem 

kötelező, de ajá lott ező e  kért adatok a születési é . 

Gyors regisztráció: a ásárlás sorá  a Kosát oldalo  lehetősége a  a ásárlók ak az úgy e ezett "gyors 
ásárlásra", a ellyel teljes értékű regisztrá ió jö  létre a e oldalon. A gyors regisztráció abban 

különbözik a normál regisztrációtól, hogy ebben az esetben a DiamondDeal rendszere generál jelszót, 

amit levélben küld el a felhasználónak, a felhasználó pedig bejelentjezve azonnal módosíthatja azt. Ha a 

megadott email címmel már történt regisztráció korábban, akkor a rendszer egy új jelszót generál és 

elküldi e ail e  a felhasz áló ak. A gyors regisztrá ió elő ye, hogy a ásárláshoz e  kell elhagy i a 
kosár oldalt, így nem zavarja meg a felhasználót a vásárlás lebonyolításában. 

A felhasz áló saját felelősséggel tartozik a elépő jelsza a titok a  tartásáért. A e yi e  a felhasz áló 
kiadja jelsza át és e ől kára ered, úgy a Dia o dDeal e  o ható felelősségre illetéktele  
felhasználásáért. 

A DiamondDeal weboldala különböző szolgáltatásokat kí ál eg ásárlásra a e oldalo  regisztrált 
felhasz álói szá ára. A külö öző szolgáltatások az adott ajá lathoz kap solódóa  tartal azzák az arra 

o atkozó külö  felhasz álási lehetőségét és ér é yességi idejét, a it a eghatározott és szerződött 
partner nyújt a felhasználók részére. Az ajánlatok nagy kedvezményeket tartalmaznak, így az ajánlatok 

megvásárolható mennyiségét és érvényességi idejét az ajánlatot nyújtó szolgáltatóval (partnerrel) külön 

egállapodás a  rögzített szerződés azt korlátozhatja és szabályozhatja. A szolgáltatásra vonatkozó 

külön felhasználási feltételeket, az ajánlat külön tartalmazza (milyen szolgáltatásra és milyen 

időtarta a  ehető igé y e . A szolgáltatás eg ásárlásra a e oldal hasz álata szükséges, így csak 

azt regisztrált vásárlók tehetik meg, a felhasználási feltételek figyelembe vételével. 

A meghirdetett szolgáltatások tartalmazzák a szolgáltatás részletes leírását, a szolgáltató (partner) nevét 

és í ét, egyé  szükséges elérhetőségét, a elyeket a regisztrált felhasz álók szá ára elérhető é tesz. 
Az ajá lat a part errel szerződött ideig ér é yes, ely -12 hónapig terjedhet. Az ajánlat a weboldalon, 

a DiamondDeal meghatározása alapján 1-  apig lehet elérhető és igé y e ehető ásárlásra 
felajánlott). 

A felhasználó az érvényes ajánlatokat megvásárolhatja, az adott fizetési feltételek segítségével és 

ellenértékben egy egyedi névvel és kóddal ellátott kupont kap a szolgáltatótól, amit a meghatározott 

felhasználási feltételek alapján vehet igénybe a partnernél. A szolgáltatás igénybe vételének módját, 

idejét és egyéb felhasználási részleteit az ajánlat tartalmazza. 

A weboldalon található tartalmat, designt, reklámszöveget és egyéb felépítését a DiamondDeal bármikor 



indoklás nélkül megváltoztathatja, vagy megszüntetheti. 

A weboldal a DiamondDeal kizárólagos tulajdonát képezi, így annak tartalma nem másolható ki és nem 

használható fel más üzleti célra. Amennyiben a weboldal bármilyen tartalma másolásra kerül, annak 

illetéktelen felhasználásért ezt a tevékenységet égző sze ély felelős és a agyar jogsza ályok ak 
egfelelő eljárás az irá yadó. 

A weboldalon található összes tartalom (írott, ábrázolt, szerkesztett vagy egyéb tartalom) a DiamondDeal 

és az ajánlatoknál a partnerek szellemi tulajdonát képezi, ezért azt illetéktelenül felhasználni szigorúan 

tilos. Bármely jogtalan felhasználásuk vagy tartalmuk károsításáért jogi következményeket von maga 

után. 

A weboldalon nyújtott szolgáltatásokról, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalo al összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről a . é i CVIII. tör é y 
irányadó. 

A felhasz áló sak felelősségteljese  hasz álhatja a e oldalt. Mi de  a e oldallal és a 
DiamondDealhez tartozó információért a felhasználó személyesen felel és nem okozhat kárt és nem 

terjeszthet üzletrontást okozó információkat ezzel kapcsolatban. Amennyiben a felhasználó ezt megszegi 

úgy a agyar polgári tör é ykö y ek egfelelőe  eljárás i dítható elle e és jogi kö etkez é yekre 
számíthat. 

A weboldalon keresztül illetéktele  i for á ió, a elyről i s a Dia o dDeallel külö  egállapodás 
e  közölhető és e  terjeszthető. Itt érte dő ár i egatí  irá y a egkülö öztető faji, allási agy 

politikai információk terjesztése is. 

Tilos a weboldalra vírust, vagy azt bármilyen módon megkárosító egyéb dolgokat terjeszteni. Ezzel a 

felhasz áló saját felelősséggel tartozik a Dia o dDeal felé. 

Amennyiben a felhasználó megsérti a felhasználási feltételek valamelyik pontját a DiamondDeal ez 

esetben törölheti a felhasználó regisztrációját és kizárhatja a weboldal további használatából. 

A www.diamonddeal.hu oldalo  az ajá latok ál egjele ő képek illusztrá iók, így a ásárlás utá  
reklamációt azzal kap solatosa  e  fogadu k el, ha egy szolgáltató e  a képeke  szereplő ódo , 

agy a képeke  látható gépekkel yújtja a szolgáltatást! Erről i de  eset e  ég a ásárlás előtt 
egyeztet i, és érdeklőd i lehet a szolgáltató ál a feltü tetett elérhetőségeke . 

 

2. Ajánlatok megvásárlása 

Az aktuális eghirdetett ajá latok egjele ek a Dia o dDeal főoldalá , illet e az „Aktuális ajánlatok” 

e üpo t alatt. Az ajá latok egteki téséhez az ak iós időtarta a alatt árki ek lehetősége a  rá. Az 
aktuális ajánlatok megvásárlásához a felhasználónak be kell lépnie a saját felhasználó nevével és 

jelszó al. Tehát az ak iós ajá latok és szolgáltatások eg ételéhez és késő  az igé y e ételéhez, sak 
a regisztrált felhasználók jogosultak. 



Az akciós ajánlatok megvásárlásához a kö etkező tee dői a ak a felhasz áló ak. A felhasz áló elép a 
főoldalo , ki álasztja a szá ára tetsző és aktuális, agyis ak ió a  lé ő ajá latot és rákatti t. Elol assa az 
ajánlathoz tartozó felhasználási feltételeket, melyek a szolgáltatás igénybe vételéhez közvetlenül 

tartoz ak itt érte dő a szolgáltatás részletes leírása, part er elérhetősége és ér é yességi idő . Fo tos: 
az ajánlat leírása helyhiány miatt nem terjed ki minden részletre, és arra, hogy egy kupon 

felhasználásának mik a kizáró té yezői, ezért a e yi e  úgy érzed, hogy e  kaptál álaszt ala ire, 
i de képpe  érdeklődj a szolgáltató ál ásárlás előtt és sak a a  az eset e  edd eg a kupo t, ha 

valóban azt kapod, amire számítottál, ugyanis a vásárlástól számított 14 nap után nem tudunk 

reklamációt elfogadni. Ha a vásárlás mellett döntöttél, rá kell kattintanod a „Megveszem” gombra. Ezzel 

a felhasználó a fizetési mód oldalra lép tovább, ahol kiválaszthatja a fizetési módot. A felhasználó 

kiválasztja a számára alkalmas fizetési módot. 

A kedvezményes szolgáltatásokat csak a Diamond Deal Kft. által meghatározott fizetési módokkal lehet 

eg ásárol i! Az ak iós szolgáltatások part er él törté ő helyszí i kifizetése szigorúa  tilos. 

Bankkártyával fizetés esetén a felhasználónak további adatok szükséges lesz megadnia, amelyet a CIB 

Bank vagy a PayU  fizetési portálja segítségével bonyolíthat le. Ebben az esetben is szükséges a 

felhasználó nevének és az akciós ajánlat beazonosító kódjának megadására. Ennek a fizetési módnak az 

elő ye, hogy a pénzügyi tranzakció, vagyis az ajánlat ellenértéke azonnal jóváírásra kerül, így a 

felhasználó hamarabb rendelkezhet a megvásárolt ajánlattal, vagyis az akciós kuponnal. 

Átutalás esetén a felhasználó látni fogja a szükséges adatokat, ahova a banki átutalást kell elvégeznie 

(szolgáltató adatai és bankszámlaszáma). Ebben az esetben is szükséges a felhasználó nevének és az 

akciós ajánlat beazonosító kódjának megadására a „közlemény” rovatban. Ennél a fizetési módnál a 

pénzügyi teljesítés akár 3 munkanapba is eltarthat, így a felhasználó csak ezután jogosult az akciós 

ajánlat kupon eléréséhez. 

 

Személyesen a CIB Bankon kívül kizárólag az Ügyfélszolgálatunkon lehet a kupon vételárát kifizetni. 

(1074 Budapest, Csengery utca 26) 

Összegzés: a kifizetett akciós kupont a felhasználó maximum 3 munkanapon belül kapja meg. A vételár 

egérkezéséről és a kupo  kiküldéséről a Dia o dDeal egy e- ail értesítőt küld a ásárló ak. 
előfordulhat, hogy az értesítőt a ásárló le elező re dszere a "spa " appá a to á ítja). A kupont 

kinyomtatni, vagy a kuponkódot kiírni a vásárló a DiamondDeal oldalán belépés után a "Saját profilom" 

menüpont alatt tudja megtenni a "Kuponjaim" fülön. 

Az i ter etes fizetési ódok kö ye  és gyorsa  teljesíthetők, ké yel ese  árho a  el égezhetőek 
és biztonságosak. A felhasználó adatait illetéktelen felhasználók nem láthatják, és nem férhetnek hozzá. 

Egyé  fizetési ód: Sze élyese  kétféle képe  lehetséges a efizetés! Az első, hogy efáradsz ár elyik 
CIB Bankba, és ott a közlemény rovatba  tü tesd fel a ásárláskor kapott  jegyű kódot. A ásik 
lehetőség,hogy ügyfélszolgálatu ko  fizetheted ki a kupo od hétfőtől pé tekig :  és :  között. 
Ügyfélszolgálatunk címe: Diamond Deal Kft. 1074 Budapest, Csengery utca 26. utcafront. 



Mindkét készpénzes fizetési mód esetén a vásárlástól számított 8 nap (bele számítva a munkaszüneti 

napokat is) áll rendelkezésére a vásárlónak a befizetés teljesítésére! A vásárlás után számított ajándék 

krediteket kizárólag azoknak a vásárlóknak írjuk jóvá, akik a vásárlástól számítva 4 napon belül 

teljesítik a befizetést! 

Jótékonysági kuponok vásárlása esetén a vásárló ugyanazon szabályok szerint kap krediteket, ahogyan 

az egyé  kupo ok eseté e , azo a  eglé ő kredipo tjait e  hasz álhatja fel jótéko ysági kuponok 

ásárlására. To á á jótéko ysági kupo ok ásárlása eseté  e  ge erál a re dszer letölthető kupo t a 
profil oldalra, ha e  egy azzal teljese  egye értékű digitális izo yít á yt állít ki, a ely a profil oldalról 
elérhető. 

A vásárló a kupon árát személyesen nem fizetheti ki a szolgáltatónál. Ez az oldalunk egyik legfontosabb 

sza álya, elyet szerződés szeri t a szolgáltatók is kötelesek etarta i! A kupo  ételárát ár ilye  
fizetési formában a Diamond Deal Kft. felé kell teljesíteni! A szolgáltatók nem ajánlhatják fel ezt a 

lehetőséget, és e  lehet eg ásárol i és kifizet i az ak iós ajá latokat áluk! A e yi e  ezt a 
vásárló és a szolgáltató figyelmen kívül hagyja, úgy a vásárló részére az-az oldalu król törté ő égleges 
kitiltást vonja maga után, to á á a szolgáltatókat is felelősségre o juk, és egszü tetjük elük a 
partneri viszonyt. Illetve mindkét felet kártérítés megfizetésére kötelezzük. 

 

Helyszí e  törté ő fizetés kizárólag a "foglaló al" ásárolt kupo ok külö özeté él e gedélyezett. 

A felhasz áló ak lehetősége a  arra, hogy rögtö  a eg ásárlás ál átruházza elajá dékozhatja  ás 
személy részére. Itt a kuponoknál talál egy „ajándék” gombot, amelyre rákattintva megadhatja, annak a 

személynek a nevét, akinek a kupont szánja, és egy rövid üze et eírására is a  lehetőség, ely eg fog 
jelenni a kinyomtatott kuponon. 

 

3. Ajánlat felhasználása 

A sikeres pénzügyi teljesítés után a felhasználó a "Saját profiljába" megkapja az akciós kupont. Az akciós 

ajánlati kupont a felhasználónak meg kell nyitnia az Adobe program segítségével. A megnyitott kupont a 

felhasználónak ki kell nyomtatni, vagy a kupon kódot ki kell írni ahhoz, hogy a partnernél azt fel tudja 

használni fizetési eszközként. 

Az ak iós ajá lat a kö etkező i for á iókat tartal azza: 

 Az ajánlat megnevezése 

 A szolgáltatást teljesítő part er e e, í e ahol a szolgáltatást igé y e ehető  és elérhetősége 
(telefonszám, weboldal, stb.) 

 Az ajá lat ér é yességi ideje ettől-meddig) 

 Az ajánlathoz tartozó egyéb felhasználási feltételeket, ajánlat részletes leírását. 



 Az ajánlat eredeti árát 

 Az ajánlat kedvezményét 

 Az ajánlat kedvezményes (lealkudott) árát, amennyiért a felhasználó megvásárolta 

 Egyedi azonosító kódot és a hozzá tartozó vonalkódot. 

 A felhasználó által megadott nevet. 

Az ak iós ajá lati kupo  a egadott ér é yességi idő  elül hasz álható fel a part er él a leírt feltételek 
alapján és az arra vonatkozó szolgáltatásra vagy termékre. A felhasználó kinyomtatott formában köteles 

odaadni az akciós kupont a partnernek. Vagy a kupo  kódot kiír i ha i s lehetőség yo tatásra és azt 
átad i a szolgáltató ak, iszo t utó i egoldást i de képp előre szükséges az adott part errel 
egyeztetni, hogy elfogadja-e a kódot ilyen formában. Amennyiben a kuponért cserében a szolgáltató 

érletet iztosít, azt a ásárló ak i de  alkalo al előzetes felszólítás élkül kötelessége agá al 
vinni és bemutatni, különben a szolgáltatást nem végzi el a szolgáltató, és az alkalom elveszik. 

Az akciós kupon készpénzre nem váltható és más akciókkal nem összevonható. Amennyiben a 

felhasználó kisebb összegért vett igénybe szolgáltatást a partnernél, így a különbözeti összegre nem 

jogosult és a külö özeti összeget e  kérheti issza se  a part ertől, se  a Dia o dDealtől. 

Az akciós kupont általá a  előzetes e- ail ejele tkezés agy telefo os jelzés utá  ehető igé y e, 
amennyiben ezt a partner kéri. Amennyiben erre vonatkozólag nincs kikötés, úgy a felhasználónak a 

helyszínen csak át kell nyújtani a kupont, mint fizetési eszközt. Fontos, hogy a felhasználó figyeljen az 

ér é yességi időre és lejáratára. A lejárt kupo okat a part er ek e  fogadják el. A lejárt kupo ok e  
issza álthatók. A kupo ért a felhasz áló a part ertől kap yugtát agy szá lát a felhasz áláskor. 

Ami nagyon fontos, bármilyen reklamációt kizárólag a kupon érvényességi idején belül tudunk elfogadni! 

A szolgáltatókkal i de  eset e  ha ez i s ásképp feltü tet e az ajá lat ál  előzetese  kell 
időpo tot egyeztet i agy telefo o , agy e-mailben illetve a feltüntetett weboldalon megtalálható 

ár ilye  elérhetősége  keresztül! A szolgáltató a kupo  ér é yességi idejé  elüli ejele tkezéskor 
felajá l tö  lehetőséget, akár a kupo  e áltási határidejé  túl is, és a ásárló ak is rugal as ak kell 
le ie eze  időpo tok ala elyiké ek elfogadásában. A lényeg, hogy a kupon érvényességi idején belül 

eljuttasd a kupon kódot a szolgáltatóhoz. 

A Dia o dDeal e  állal felelősséget az időpo t egyeztetések sikertele sége iatt lejáró kupo ok 
miatt. 

Ha semmilyen módon nem éred el a szolgáltatót (telefon, e- ail, s s  jelezd ekü k ielő  a kupo  
érvényességi idején belül! 

A e yi e  a felhasz álót e  elégíti ki a szolgáltatás i ősége agy a szolgáltató szolgáltatás 
nyújtására vonatkozó bármilyen feltétel, azért a DiamondDeal nem vállal sem ilye  felelősséget. 
Amennyiben a felhasználót bármilyen kár érné a szolgáltatás nyújtása során, úgy a kártérítésért a 

szolgáltató felelős. Bár ilye  a szolgáltatás yújtásá al kap solatos i for á ióért, teljesítésé ek idejéről 



vagy módjáról a szolgáltató felelős. Az esetleges pa aszokkal i de  eset e  a szolgáltatót kell 
egkeres i! Mi őségi pa asz eseté  a pro lé át azo al a szolgáltatás igé y e ételekor jelez i kell a 

helyszínen a "Vásárlók könyvében" vagy bármilyen hivatalos írásos formában! Ennek a másolatát pedig el 

kell juttatni a Diamond Deal Kft. részére. Ebben az esetben tudjuk kivizsgálni a problémát. Viszont az 

írásos helyszíni panasz hiányában nem tudunk eljárni a partnerral szemben. 

A a  az eset e , ha a ásárló a kupo t a egadott határidő  belül elfelejtette felhasználni, vagy a 

szolgáltató ál leegyeztetett időpo tra e  egy el és ezért az alkalo  el eszik a ásárló e  élhet 
panasszal vagy kérelemmel sem a szolgáltató sem a DiamondDeal felé. 

A szolgáltatók a leegyeztetett időpo t ál se ilyen késést sem kötelesek elfogadni! Továbbá a lefoglalt 

időpo tokat egyé , a kupo o  feltü tetett re delkezés hiá yá a  a ásárlók i doktól függetle ül 
i i u   órá al az időpo t előtt o dhatják le, agy ódosíthatják! Elle kező eset e  a kupo  

felhasz ált ak i ősül! A e yi e  késés iatt ár e  lehet el égez i a szolgáltatást a kupo  
felhasz ált ak i ősül, és rekla á iót e  fogadu k el. Ha a szolgáltató úgy ítéli eg, hogy el égzi a 
kezelést a késés elle ére akkor a késés időtarta á al rö idül a szolgáltatás. Ha nem tudsz elmenni a 

leegyeztetett időpo tra, és ár  órá  elül agy, akkor ajá dékozd el a kupo t, elyet árki 
felhasz álhat helyetted! A e yi e  a ásárló e  egy el a lefoglalt időpo tra, és e  adott le a 
foglaláskor érvényes kuponkódot, úgy a szolgáltató a vásárló neve alapján is kérheti a DiamondDeal-t, 

hogy a kupo t i ősítse felhasz ál ak. 

A kupon csak egyszer használható fel, amennyiben a partner másképpen nem rendelkezik. Több 

alkalomból álló, vagy többféle szolgáltatásból összeállított kupont szétbontani nem lehet, mivel a kupon 

ára kizárólag a teljes csomagra vonatkozik! Amennyiben a fennmaradó kezeléseket nem tudja a Vásárló 

igénybe venni indoktól függetlenül, a fennmaradó kezelések árát nem áll módjában sem a 

Szolgáltatóknak, sem a DiamondDeal-nek visszafizetni vagy más szolgáltatásokra felcserélni. 

Amennyiben a vállalkozásban vis major helyzet keletkezne – pl. sődeljárás, ezárás – és a kupon 

ér é yességi ideje alatt a szolgáltatást e  tudja a e ők felhasz álók  felé yújtani, úgy a vásárló 

feljelentést tehet a DiamondDeal-el szerződött szolgáltató al sze e , és a szolgáltató köteles e e  az 
esetben is vissza fizetni a kupon árát, vagy annak fel nem használt részét. Amennyiben a szolgáltató 

képtelenné válik a szolgáltatás nyújtására, bármilyen egyéb a szolgáltatással kapcsolatos reklamációért 

i őség, ár/érték ará y, st .  a szolgáltató felelős. 

A Dia o dDeal e  állal felelősséget a part er által űködtetett szolgáltatás yújtó helyiségért, illet e 
a partnerhez tartozó egyéb eszközökért (pl. weboldal). A partner felel a hozzá tartozó eszközök és 

szolgáltatások egfelelő üze eltetéséről és yújtásáról. A Dia o dDeal az ak iós hirdetés feladásakor 
e  köteles a helyet és a szolgáltatást elle őriz i! Ezért, és az esetleges panaszokért, vagy kártérítési 

igé yért kizárólag a Part er felelős. 

A lejárt és a fel nem használt kuponokat indoktól függetlenül nem áll módunkban visszafizetni, a fel nem 

használt kuponok vételára a Diamond Deal Kft. jutalékát képezi 100% mértékben. 

. A "foglalóval" törté ő vásárlás 



A www.diamonddeal.hu oldalon a "Foglaló" egy fantázianév, ezért semmilyen téren nem vonatkozik rá a 

közéletben használatos foglaló törvényi szabályozásai. 

 

5. A vásárlástól való elállási és felmondási jog 

A Felhasz áló a kupo  egre delésétől szá ított 14 naptári napon belül jogosult eláll i a szerződéstől, 
a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes sza ályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. 

rendelet 20.§-a alapján. 

Ha Ön elállási/fel o dási jogá al él i kí á , elállási/fel o dási szá dékát tartal azó egyértel ű 
nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 2364 

Ó sa, Be  József u. . agy i fo@dia o ddeal.hu. E ől a élból felhasználhatja a mellékelt 

elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is: 

"Címzett: Diamond Deal Kft. (Székhely: 2364 Ócsa, Bem József u. 6., telefon: +36-46/786-840, email cím: 

info@diamonddeal.hu) 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az 

alá i ter ék/ek adás ételére agy az alá i szolgáltatás yújtására irá yuló szerződés teki teté e : Itt 
szükséges a szerződés tárgyául szolgáló kupo  eg e ezése. 

Szerződéskötés időpo tja /át étel időpo tja:Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló kupo  
egre delésé ek időpo tját egd i. 

A fogyasztó(k) neve: Adja meg a regisztrációkor megadott Kereszt- és Vezetéknevet 

A fogyasztó(k) címe: Adja meg a lakcímét 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 

Kelt" 

Ö  határidő e  gyakorolja elállási/fel o dási jogát, ha a fe t egjelölt határidő lejárta előtt elküldi 
elállási/felmondási nyilatkozatát. 

A kupon megrendelésén azt kell érteni, amikor a Vásárló a DiamondDeal oldalán a "Megveszem" gomb 

eg yo ásá al leadja a egre delést, és a Dia o dDeal erről értesítő e-mailt küld a Vásárlónak. 

Dia o dDeal e  állal felelősséget azért ha a ásárló le elező re dszere az értesítő e-mailt a "spam" 

mappába továbbítja vagy nem fogadja be és az a vásárló figyelmét elkerüli. A DiamondDeal a kupon 

felhasz álását jogosult elle őriz i és a e yi e  a felhasz áló a kupo t ég e  áltotta e, úgy a 
kupont érvényteleníti és az elállástól számított 30 napon belül köteles visszafizetni felhasználónak az 

érvénytelenített kupon vételárának összegét. A DiamondDeal ugyanakkor jogosult az elállás során 

fel erült ésszerű költségeit a isszautala dó összeg ől le o i. Ez a költség  rész ől tevődik össze 
választott fizetési módtól függetlenül:  

 a kezelési és ba ki költségek ől, a ely a efizetett összeg 10%-a, de minimum 1000 Ft. 



 abban az esetben és csak abban, ha vásárlásai során krediteket használt fel a vásárló, akkor az 

addig felhal ozott ér é yes ajá dék kreditjeit el eszíti az egye legéről és a isszautalandó 

összeg ől le o ásra kerül a korá i ásárlásai sorá , ár ely ese é y kap sá  szerzett és 
felhasznált ajándék kreditek összege, maximum a visszautalandó összeg erejéig 

Az alábbi esetekben a Vásárló nem érvényesítheti elállási/felmondási jogát: 

 14 apos határidő utá  a ételárat a Dia o dDeal-nek nem áll módjában visszafizetni és a 

vásárlásnál esetlegesen felhasznált krediteket sem írja jóvá a vásárló egyenlegén! 

 a DiamondDeal szolgáltatása a kupon felhasználói fiókban való elhelyezéséig és letölthető é 
tételéig terjed. Így amennyiben a felhasznált/beváltott kupon által biztosított, 3. fél által nyújtott 

szolgáltatástól szeretne a fogyasztó elállni (panasz vagy egyéb indok miatt), abban az esetben a 

3. féllel kell ezügyben a kapcsolatot felvennie, a DiamondDeal-nek nem áll módjában a kupon 

árát egtéríte i. Ter észetese  a egre deléstől szá ított  apo  elül ég fel e  
hasz ált . fél él e e  áltott  kupo okra ér é yesíthető az elállási/fel o dási jog. 

 amennyiben a vásárló a kupont a 3. félnél beváltotta/felhasználta, nem élhet az 

elállási/felmondási jogával 

. fél él aló e áltás ak/felhasz álás ak i ősül, ha a ásárló a . fél ek a kupo o  szereplő 
szolgáltatás nyújtójának) bármilyen módon (személyesen, telefonon, emailben, stb.) megadja a kuponon 

szereplő kódját. 

Abban az esetben, ha a felhasználó eláll a még ki nem fizetett vásárlásától, amelynél kreditet használ fel, 

a DiamondDeal-nek nem áll módjában a felhasznált krediteket a felhasználónak jóváírni az egyenlegén. 

Termékek esetén elálláskor a termékek visszaküldésének költsége a vásárlót terheli. 

FONTOS változás! Amennyiben a megvásárolt kupont a szolgáltató hibája miatt nem szeretnéd vagy nem 

tudod felhasz ál i például ha e  sikerül időpontot egyeztess) és jóváírást kérsz az egyenlegeden, 

akkor a kupon vásárlásától számított 30 napon belül jóváírjuk neked a kupon árát levonás nélkül és így 

vásárolhatsz helyette másik kupont. Viszont 30 napon túl nem áll módunkban a kupon árát jóváírni csakis 

jogos írásos panasz esetén. Nagyon fontos, hogy kupon felhasználásnál probléma esetén jóváírást a 

panaszkönyvbe írt bejegyzés másolatának eljuttatása után tudunk eszközölni. 

 

6. Adatok kezelése 

A DiamondDeal a felhasználó által nyújtott adatokat bizal asa  kezeli és azt az adat édel i előírások ak 
egfelelőe  tartja yil á . A felhasz áló által yújtott adatokat a felhasz áló kérésére azokat 

módosíthatja vagy törölheti. Ezt a felhasználónak írásos formában kell közölnie a DiamondDeal felé. 

A felhasználó adatait har adik fél részére a Dia o dDeal e  adja át és a egfelelő izto sági re dszer 
segítségével illetéktelen felhasználók ellen védi. 



Mi de  olya  adatért, a it a felhasz áló saját hi ájá ól tett elérhető é ások szá ára jelszó 
megadásával vagy egyé  ódo  az e ől eredő károkat a Dia o dDeal e  felelős. 

A felhasz áló a felhasz álási feltételek elfogadásá al egyidejűleg eleegyezik a a, hogy a Dia o dDeal 
továbbíthassa számára a marketing célú ajánlatait, vagy ahhoz kapcsolódó információkat és marketing 

anyagokat. 

Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy DiamondDeal regisztrációkor elkérje postázási 

címét, adott esetben telefonszámát illetve foglalkozásának megjelölését, valamint egyéb, a Felhasználót 

éri tő sze élyes adatokat. Dia ondDeal a személyes adatokat kizárólag saját célból használhatja fel, az 

Adat édel i sza ályzat a  foglaltak ak egfelelőe , azokat har adik sze élyek ek sak jogsza ályi 
vagy hatósági kötelezés esetén adhatja át. 

A Felhasználóról a DiamondDeal által nyilvántartott adatok, a DiamondDeal által fenntartott 

adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a Felhasználó és DiamondDeal, vagy a Felhasználó és 

a Part er között fel erülő kérdések, iták egoldására. Felhasz áló az profiloldalá  egadott adatait a 

regisztrá iót kö etőe  ódosíthatja, e e  az eset e  azo a  Dia o dDeal az adat édel i 
szabályzata alapján, a felhasználói jogosultság ideje alatt tárolja a Felhasználó korábbi adatait. 

A DiamondDeal a PayU  fizetési opció választása esetén a felhasználói adatbázisában tárolt alábbi 

személyes adatokat átadja a PayU Hungary Kft-nek (1074 Budapest, Rákóczi út 70- . , i t adatkezelő 
részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail 

cím. Az adattovábbítás élja: a felhasz álók részére törté ő ügyfélszolgálati segítség yújtás, a 
Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring. 

A www.diamonddeal.hu oldal cookie-kat használ. A cookie (ang. cookies) egy kis szöveg fájl, amely 

szá ítógépé , ta lette  agy  okostelefo já  a  tárol a, a ikor az i ter et e  külö öző 
weblapokra látogat. A cookie általában tartalmazza annak a weboldalnak a megnevezését, ahonnan 

származik, a cookie „élettartamát” azaz létezésé ek időszakát , és egy életle szerűe  ge erált egyedi 
szá ot, ely a ak a ö gésző ek az azo osítására szolgál, a ely ől a e oldallal aló kap solat jö  
létre. 

A felhasználási feltételeken kívül minden további esetben a magyar jogsza ályok és érvé y e lévő 
kormányrendeletek az irányadóak. 

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-80130/2014. 

 

7. Adatvédelem 

A www.diamonddeal.hu weboldal tulajdonosa a Diamond Deal Kft. (Székhelye: 2364 Ócsa, Bem József u. 

6., Cégjegyzékszám: 13-09-149190, Adószám: 23467172-2-13), a továbbiakban a társaság minden 

regisztrált felhasz áló sze élyes adatait, a hatályos agyar jogsza ályok ak egfelelőe  és izal asa  
kezeli. 

A társaság adatvédelmi szabályzata a weboldalon található, amelyet megváltoztathat és az új 



szabályzatot köteles a weboldalon közzétenni. A társaság adatvédelmi szabályzata a weboldalon 

felhelyezéstől a issza o ásig ér é yes. Az új sza ályzat a e oldalo  aló közzététel utá  lép ér é y e 
és visszavonásig érvényes. 

A felhasz álók a regisztrá ió sorá  saját felelősségére köteles elol as i és elfogad i a társaság 
adatvédelmére vonatkozó szabályzatot, amelyet regisztrációja aktiválásával és jóváhagyásával ezt 

elfogadja. 

A társaság sak olya  adatok gyűjt a regisztrá ió sorá , a ely a társaság űködéséhez, szolgáltatásai 
nyújtásához, kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges. A társaság harmadik fél részére csak abban az 

eset e  to á íthatja a felhasz álók adatait, a e yi e  az a űködéshez, agy a társasággal való 

szolgáltatás lebonyolításához szükséges üzleti vagy promóciós célból. Más a társasággal üzleti közvetlen 

kap solat a  e  álló felek részére az adatto á ítás sak a felhasz áló eleegyezését kö etőe  
történhet. 

A felhasználó tudomásul veszi, hogy személyes adatai megadása önkéntes és kezelésük a weboldalon 

található adat édel i sza ályzat ak egfelelőe  törté ik. A felhasz áló a társaság által kí ált 
szolgáltatásokat, sak a egfelelő sze élyes adatok egadásá al tudja igé y e e i és ezt önként 

elfogadja a weboldalra vonatkozó adatvédelmi szabályzatát valamint a weboldalra vonatkozó 

felhasználás feltételeket. 

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a megadott e-mail címre a társaság bármikor hírlevelet küldhet a 

részére, melyek tartalmazzák a társaság promóciós ajánlatait, valamint aktuális híreit vagy egyéb a 

társasággal kapcsolatos információkat. Amennyiben a felhasználó nem szeretne több promóciós 

értesítést kapni a társaságtól, akkor ennek a megszüntetésére a felhasználónak e-mailben kell jeleznie a 

társaság részére (a leiratkozó link segítségével). 

Felhasználó személyes adatait módosíthatja, amennyiben valamilyen változás következett be, ezt a 

felhasználónak e-mailben kell elküldenie az info@diamonddeal.hu e-mail címre neve és e-mail cím 

megadásával. A szolgáltató az adatok módosításához kérhet más a felhasználó beazonosításához 

szükséges adatot. 

Sze élyes adat ak i ősül a é , e-mail cím, lakcím, valamint minden további olyan adat, amely 

meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható. A felhasználóknak a szolgáltatás 

megfizetéséhez bizonyos esetben bankszámla megadására is szükség lehet. 

Hatályos: 2015. július 6.-tól 

 


