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A MEDICOVER OPTIKA KFT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT  

MEDICOVER OPTIKA AJÁNDÉKUTALVÁNY  

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI  

(a továbbiakban: „ÁSZF”) 

-hatályos: 2022. december 5-től- 

 

1. Az ÁSZF hatálya 

 

1.1. Jelen ÁSZF hatálya a Medicover Optika Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 29-31., 

cégjegyzékszám: 01-09-399134, adószám: 27819612-2-41; a továbbiakban, „Kibocsátó” 

vagy „Társaság”) által kibocsátott Medicover Optika Ajándékutalványt (a továbbiakban: 

„Medicover Optika Ajándékutalvány” vagy „Ajándékutalvány”) igénylő (a 

továbbiakban: „Szerződő Fél”), valamint az azt mindenkor birtokló és felhasználó 

személy (a továbbiakban, mint a „Felhasználó”) között a Medicover Optika 

Ajándékutalvány igénylésével és felhasználásával kapcsolatban létrejött jogviszonyra 

terjed ki. 

 

1.2. Jelen ÁSZF a címben rögzített időponttól hatályos. 

 

2. A Medicover Optika Ajándékutalvány igénylése és kifizetése 

 

2.1. Medicover Optika Ajándékutalvány igénylője lehet természetes személy vagy jogi 

személy. 

 

2.2. A Medicover Optika Ajándékutalvány az alábbi módokon igényelhető: 

a) A Medicover Optikákban, személyesen, az alábbi címeken:  

 

• Medicover Optika Westend 

cím: 1062 Budapest Váci út 1-3.  

 

• Medicover Optika Eiffel 

cím: 1062 Budapest Teréz krt. 55-57. 

 

2.3. A Medicover Optika Ajándékutalvány fizetése történhet: 

a) a Medicover Optikákban történő igényléskor a helyszínen bankkártyával vagy 

készpénzzel. 

2.4. A Szerződő Fél a Medicover Optika Ajándékutalványához csak az igényelt összeg 

kifizetése után juthat hozzá. 

 

2.5. Az Ajándékutalvány 10.000 Ft-os és 20.000 Ft-os címletekben érhető el. 

 

2.6. Az Ajándékutalványán lévő összeg teljes egészében, egyszerre, kizárólag az azon 

szereplő névérték erejéig használható fel.  

 

2.7. Az Ajándékutalvány összegének felhasználása során a Felhasználó jogosult a Medicover 

Optika Kft. által biztosított kedvezmények igénybevételére, azzal, hogy az 

Ajándékutalványon szereplő összegből pénzt nem adunk vissza, a kedvezményes 

összegnek legalább az Ajándékutalványon szereplő névértéket el kell érnie.  
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2.8. Egy Szerződő Fél több Ajándékutalványt is megvásárolhat, egyszerre és külön-külön is. 

 

2.9. Az Ajándékutalvány jóváírása és felhasználása is magyar forintban történik.  

 

2.10. Az Ajándékutalványon lévő összeg nem váltható át készpénzre, továbbá az összeg után a 

Kibocsátó kamatot nem fizet, és nem ír jóvá az Ajándékutalványon. Az Ajándékutalvány 

nem minősül pénznek vagy értékpapírnak. 

 

2.11. A Medicover Optika Ajándékutalvány megvásárlása egy másik Medicover Optika 

Ajándékutalvánnyal nem lehetséges. 

 

3. A Medicover Optika Ajándékutalvány átvételi lehetőségei 

 

3.1. A Medicover Optika Ajándékutalványt személyesen, Optikáinkban bocsátjuk a Szerződő 

Fél rendelkezésére.  

 

3.2. Az átvételét követően az Ajándékutalvány megrongálódása vagy elvesztése esetén a 

Kibocsátó nem vállalja az Ajándékutalvány cseréjét és pótlását. Annak kezelése és 

megőrzése a Szerződő Fél és a Felhasználó felelőssége. 

 

4. A Medicover Optika Ajándékutalvány felhasználása 

 

4.1. Az ajándékutalványok 2023. május 31. napjáig (az adott Optika nyitvatartási ideje 

szerint) válthatóak be. Ezt követően az Ajándékutalvány felhasználhatósága megszűnik. 

 

4.2. Megrendelésre szállított termékek esetén azon termék megrendelésének, melyre 

vonatkozóan a Felhasználó az Ajándékutalványt fel kívánja használni, a fenti határidőig 

(2023. május 31.) meg kell, hogy történjen. 
 

4.3. A Medicover Optika Ajándékutalvány megvásárlója (Szerződő Fél) az 

Ajándékutalvánnyal megajándékozhatja az általa kiválasztott valamely természetes 

személyt.  

 

4.4. Az Ajándékutalvány szabadon átruházható. Az Ajándékutalványt aktiválni nem 

szükséges, az a vásárlást követően felhasználható.  

 

4.5. A Medicover Optika Ajándékutalvánnyal kizárólag a Medicover Optikákban 

vásárolhatóak meg a Medicover Optikai Kft. által kínált termékek és vehetők igénybe az 

Optikák által nyújtott szolgáltatások. Egyszerre több termék is megvásárolható, illetőleg 

szolgáltatás is igénybe vehető.  

 

4.6. Az Ajándékutalvány az adott Optikákban a beváltáskor aktuálisan elérhető (készleten 

lévő, megrendelhető) termékekre és szolgáltatásokra váltható be.  

Kérjük, a készletekről, szolgáltatásokról a beváltás előtt az adott Optikában is 

szíveskedjen érdeklődni.   

 

4.7. A szolgáltatások Ajándékutalvánnyal történő igénybevételéhez előzetes 

időpontegyeztetés szükséges, mely történhet az adott Optikában, személyesen vagy a 

Medicover Call Centerén keresztül, a 36-1/465- 3131-es telefonszámon. 
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4.8. Az időpont foglalásakor a Felhasználónak jeleznie kell, hogy a szolgáltatás árát 

Medicover Optika Ajándékutalvánnyal szeretné kiegyenlíteni. 

 

4.9. A felhasználáskor a Felhasználónak az Ajándékutalványt magával kell vinnie és 

fizikailag át kell adnia a felhasználás helyén (az adott Optikában). 

 

4.10. Amennyiben Felhasználó nagyobb értékű terméket vásárol / szolgáltatást vesz igénybe, 

mint amekkora összeg az Ajándékutalványon szerepel, a különbözetet a felhasználás 

helyén meg kell térítenie (készpénzben vagy bankkártyával). 

 

5. Egyéb rendelkezések 

 

5.1. A Kibocsátónak nem kötelezettsége annak ellenőrzése és vizsgálata, hogy az 

Ajándékutalvány jogszerűen van-e a Felhasználónál.  

 

5.2. A Medicover Optika Ajándékutalvány nem váltható vissza. 

 

5.3. Az Ajándékutalvány igénylésével és kifizetésével egyidejűleg a Szerződő Fél a jelen 

ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el. 

 

5.4. Az Ajándékutalvány megvásárlására és felhasználására kizárólag a jelen Általános 

Szerződési Feltételek mindenkor hatályos változata vonatkozik. 

 

5.5. A Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF tartalmát bármikor megváltoztassa, 

amely megváltoztatott tartalmú ÁSZF a www.medicoveroptika.hu/ajandekutalvany 

weboldalon történő közzététel napjától hatályos. 

 

6. Személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatás 

 

6.1. A Kibocsátó által a Szerződő Félre vonatkozó személyes adatok kezelésének célja az 

Ajándékutalvány szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötése és teljesítése, az 

Ajándékutalvány felhasználásának lehetővé tétele.  

 

6.2. Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont).  

 

6.3. A Szerződő Fél a személyes adatait az Ajándékutalvány szolgáltatásra vonatkozó 

megállapodással összefüggésben, a megrendelés leadásakor, Ajándékutalvány 

vásárlásakor adja meg a Kibocsátó részére, amely nélkül szerződés nem köthető, a 

megrendelés nem teljesíthető, szolgáltatás nem nyújtható.  

 

6.4. A Kibocsátó a személyes adatokat a számvitelről szóló törvény szerinti az 

Ajándékutalvány megvásárlásától számított 8 (nyolc) évig őrzi. E határidők elteltével a 

személyes adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek. 

 

6.5. A Kibocsátó a személyes adatokat nem továbbítja az EU-n kívüli harmadik országba és 

az adatokat automatizált döntéshozatal céljából nem használja fel.  

 

6.6. Az Ajándékutalvány megfizetésének módjától függően a tranzakció adatai (beleértve a 

Szerződő Fél személyes adatait is) továbbításra kerülhetnek a Szerződő Fél számlavezető 

bankja felé (bankkártyás fizetés esetén).  

http://www.medicoveroptika.hu/ajandekutalvany
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6.7. A Kibocsátó adatkezelésével kapcsolatban a Szerződő Fél tájékoztatást kérhet személyes 

adatainak kezeléséről, kérheti hibásan szereplő személyes adatainak helyesbítését, joga 

van az adatkezelés ellen tiltakozni, annak korlátozását kérni és jogai érvényesítése 

érdekében bírósághoz, hatósághoz fordulhat.  

 

6.8. Az adatkezeléshez és a fentiekben részletezett jogok gyakorlásához kapcsolódó 

valamennyi kérdésben a Kibocsátó adatvédelmi tisztviselőjéhez lehet fordulni (e-mail 

cím: dpo@medicover.hu, levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 29-31.), illetőleg panasz 

nyújtható be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu, tel.: +36 (1) 391-1400; website: http://naih.hu). 


