
 

 
 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ A KUPON HASZNÁLATÁRÓL 

GaO C-PS spol. s.r.o 

 

Azok a klubtagok, akiknek nincs érvényben lévő Megbízási Szerződésük a GaO C-PS spol. s.r.o-val, a 

vásárlásukból keletkezett visszatérítést kupon formájában kapják meg. Őket Fogyasztóknak nevezzük, 

és csak abban az esetben használhatják fel a keletkezett kuponjaikat, amennyiben magánszemély 

részére kérik a termékvásárlásról szóló számlát. Ezen felül az ún. Aktív fogyasztók a vásárlásaik után, 

vagy az ajánlásaikat követően keletkezett bónuszok után kaphatnak kuponokat. 

A kupon a már megvásárolt termékek, illetve csomagok árából történő vissza térítésből kerül jóváírásra, 

valamint megvásárolhatók ajándékozási célra kedvezményes áron. A célja és értelme az, hogy 

kedvezményes áron lehessen VALID BEST4YOU termékeket vásárolni. A kupon felhasználása által 

kedvezményes áron lehet terméket vásárolni, vagy szolgáltatást igénybe venni. 

 

A kuponokhoz az  egyedüli termékek, vagy az úgy nevezet Family kis és nagy csomagok valamint a 

Ladies csomag és Gentleman csomag továbbá a Karbantartó csomagok vásárlásából keletkezett 

forgalmi érték után lehet hozzá jutnil. Az általad keletkeztetett forgalom függvényében kuponodon 2-

5%-ék  jóváírt érték fog szerepelni, vagyis te a megadott bruttó értékű kedvezménnyel vásárolhatsz 

meg egy újabb terméket vagy szolgáltatást. A z AKTIV Fogyasztók esetében az Üzleti Csomag 

vásárlási ajánlásánál keletkező 10 % bónusz is kupon formájában kerül elszámolásra. 

Abban az esetben, ha nem keletkezik visszatérítésed, mert nem érted el a megkívánt forgalmat, kuponhoz 

csak megvásárlás útján lehet hozzá jutni. 

 

 Fontos tudnivalók a kuponnal kapcsolatban: 
 

1. A havi zárást követően a keletkezett visszatérítésből kupont készítünk, melyet e-mailben 

küldünk el. A 2021-es teljesítmények alapján keletkezett kuponokat a keletkezéstől számított 

12 hónapon belül tudod felhasználni. 

 

2. Egy hónapban korlátlan mennyiségű kuponod keletkezhet, melyeket automatikusan állítunk 

Ki, visszatérítésed értékének megfelelően. 

 

3. Egy hónapban korlátlan mennyiségű termék vásárolható meg kedvezményes áron, ami azt 

jelenti, hogy mindegyikéhez felhasználhatsz egy-egy kupont. 

 

4. Egy termékvásárláshoz több kupon is felhasználható, vagyis a különböző hónapokban 

keletkezett kuponokat össze lehet vonni. Ekkor az is lehetséges, hogy egy terméket vagy 

csomagot a legjobb esetben 0 Ft-ért vásárolhatsz meg. 

 

5. Van arra lehetőséged, hogy a keletkezett visszatérítésedből Szolgáltatási kupont kérj. Ezt a 

fajta kupont a szerződött és regisztrált BUSINESS Partner Klubtagok által nyújtott 

szolgáltatásokból, az általad választott valamelyikére tudod felhasználni. A felhasználás országát 

a szolgáltatás helyét és az idejét a Back Office-ban tudod beállítani. 

 

Amennyiben az összegyűjtött és felnemhasznált kuponokból nagyobb értékű tétel keletkezik, arról 

értesítést küldünk, melyben külön személyre szóló extra felhasználási ajánlatot teszünk.  

 

Havi zárást követően a kuponok között átjárhatóság van! Tehát egy kiállított kupont a felhasználási 

időn belül szabadon lehet ajándékozni és termék vagy a rendszeren belüli szolgáltatásokra igénybe 

venni.  


