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Az akció részletei:
2021 tavaszi kupon akció

 

Az akció keretein belül minden 15.000 forintot meghaladó vásárlás esetén a 15% kedvezett 
írunk jóvá, valamint a szállítási költség ez esetben nem kerül felszámításra!*

 

Az akcióban kizárólag a Fogó és a VDE termékek kategóriatermékei vesznek részt, az akció 
időtartalmáig, a készlet erejéig, avagy visszavonásig A visszavonással kapcsolatos információt a 
weblap üzemetető külön bejelentés nélkül megteheti. 

Az akció más kedvezményekkel össze nem vonható, kosárban szereplő már akciós termékre nem 
alkalmazható! A kedvezmény csak a teljes árú termékekre vonatkozik, akciós termékekből nem 
kerül levonásra. A kedvezmény a termékek összértékéből kerül levonásra, az összegbe a 
postaköltség nem számít bele.

A kedvezményrendszerbe csak a kosárba tehető termékek vesznek részt, előrendeléses termékekre 
nem vonatkoznak.  
A kedvezményeket csak a weboldalon keresztül a kosárban leadott megrendelések esetében tudjuk 
biztosítani, telefonon vagy e-mailen történő megrendelés, illetve előrendelés esetén a rendelés 
összege nem adódik hozzá a felhasználói fiókban lévő megrendelések összegéhez. Ennek oka, hogy 
a megrendelések összegét a webáruház adatbázisa tartja nyilván, melybe kívülről nem tudunk 
belenyúlni, kézzel nem tudjuk azt módosítani. 

Vásárlással kapcsolatos tudnivalók a Vásárlás/Szállítás, illetve az általános szerződési feltételek 
alapján történik. Azt említett pontok az információs menüpontban, illetve a fejlécben találhatóak.

Az akció 2021.04.18-tól 2021.05.30-ig, vagy visszavonásig érvényes!

* kivéve méreten túli, nagy terjedelmű csomag szállítása esetén. Ennek tekintetében kérjük olvass el 
a szállítással kapcsolatos tudnivalókat!
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Details of the action:
2021 spring coupon promotion

 

Within the framework of the promotion, for every purchase over HUF 15,000, a 15% discount 
will be credited and the shipping costs will not be charged!*

 

The promotion is valid only for category products of Pliers and VDE (insulated) products, for the 
duration of the promotion, while stocks last, or until cancellation. 

The promotion cannot be combined with any other discounts and cannot be applied to products 
already in the shopping basket! The discount applies only to full-price products and will not be 
deducted from promotional products. The discount is deducted from the total value of the products, 
postage is not included.

The discount scheme only applies to products that can be added to the basket, it does not apply to 
pre-ordered products.  
Discounts are only available for orders placed in the shopping basket via the website, orders placed 
by phone or e-mail or pre-orders will not be added to the total of orders in the user account. The 
reason for this is that the order amount is stored in the webshop's database, which cannot be 
accessed from outside and cannot be manually modified. 

For information on how to make a purchase, please refer to the Purchase/Shipment or the Terms and 
Conditions. These points can be found in the information menu or in the header.

The promotion is valid from 18.04.2021 until 30.05.2021 or until cancelled!

* except for oversized and bulky parcels. Please read the shipping information for this!


