
FISKARS & Teletál fogyasztói promóció  
általános részvételi szabályzata 

  
A Teletál Ételfutár Kft. (székhely: Dunakeszi, Sólyom u. 2. cg.: 13-09-131311), továbbiakban: 
”Szervező”) „PONT OTTHONRA!” elnevezésű FISKARS pontgyűjtő promóciót  
(a továbbiakban: „Promóciót”) szervez az alábbi feltételekkel és módon.  
 
A Promócióban kizárólag azon 18. életévét betöltött, cselekvőképes, természetes személy (a 
továbbiakban: „Résztvevő”) vehet részt, aki a Teletál Ételfutár regisztrált megrendelője, szállítási 
címe Magyarország közigazgatási határain belül, a jelenleg hatályos szállítási területen van és a 
promóció időtartama alatt a Teletál kínálatából – Update1 és Vega&Vegán egyaránt - tetszés 
szerinti bármilyen ételt vásárol. Esetenként (tranzakciónként) legalább 1.000,- (egyezer) Ft 
egyösszegű értékben, továbbá elfogadja és teljesíti a jelen szabályzatban leírt valamennyi 
további feltételt.  
 
Résztvevők heti vásárlásukért cserébe, a fizetést követően 1.000,- (egyezer) Ft-onként a 
Szervező által ingyenesen biztosított egy darab kerek, kék alapon piros Teletál logóval ellátott 
matricát (továbbiakban: „Pontmatrica”) kapnak ajándékba a készlet erejéig. A pontok vásárlás 
során elköltött 1.000,- (egyezer) Ft-onként járnak.  
 
A vásárláskori végösszeg minden esetben (tranzakcióban) a kerekítés szabályainak 
megfelelően el kell, hogy érje az 1.000,- (egyezer) Ft-ot, vagy annak egész többszörösét ahhoz, 
hogy a vásárló a Pont(ok)ra jogosult legyen. [ Pl. 998,- (kilencszázkilencvennyolc) Ft-os 
végösszeg és készpénzes fizetés esetén – a matematikai kerekítés szabályai szerinti 1.000,- 
(egyezer) Ft fizetése okán – jár a pontmatrica. Azonban 998,- (kilencszázkilencvennyolc) Ft-os 
blokk végösszeg és bankkártyás fizetés esetén – mivel ott 998,- (kilencszázkilencvennyolc) Ft 
kerül levonásra – nem jár Pontmatrica. ] 
 
Készpénzes vásárlás esetén a kerekítés szabályai érvényesülnek, amennyiben a vásárlás 
kedvezménylevonás utáni összege 998,- (kilencszázkilencvennyolc) Ft, úgy a kerekítés alapján 
a ténylegesen figyelembeveendő összeg 1.000,- (egyezer) Ft lesz, pontmatrica pedig ezekben 
az esetekben is igényelhető. Bankkártyás fizetésnél azonban a pontos fizetett összeg alapján 
történik a Hűségpont kiadása [a blokkon minden esetben minimum 1.000,- (egyezer) Ft-nak kell 
szerepelnie].  
 
A fizetést követően kapott „Pontmatricákból” a Szervező által ingyenesen biztosított 
pontgyűjtőfüzetekbe, terméktől függően 8, 16, 20, 28 db-ot beragasztva, a vásárló három darab 
Promócióban résztvevő FISKARS termék (továbbiakban: „FIS.termék”) kedvezményes 
megvásárlására jogosult. Azaz, pl. hiánytalanul teleragasztott 1 pontgyűjtő mezőbe 20 db 
beragasztott pont esetén 1 darab, hiánytalanul teleragasztott 3 pontgyűjtő mezőbe egyenként 20 
db beragasztott pont esetén, 3 darab termék darabonként a 20 ponthoz tartozó kedvezményes 
áron vásárolható meg).  
 
A Promóció során 12-féle különböző FISKARS termék vásárolható meg kedvezményes áron a 
pontgyűjtőfüzetekkel.  
 
 
 
 
 



Promóció időtartama  
 
2018. június 18. és 2018. augusztus 31. között.  
 
Résztvevőknek az adott időtartam lejárta után sem pontot gyűjteni, sem azt beváltani, sem 
FIS.terméket vásárolni nem áll módjukban. Mindkét promóciós időszak határidejét Szervező 
egyoldalúan meghosszabbíthatja.  
 
Promóció feltételei kizárólag a készlet erejéig érvényesek. A határidő lejárta után Szervező a 
promócióban meghirdetett Pontok kiadására, vagy FIS.termékek eladására nem kötelezhető, a 
vásárlói igények érvényesítésére nyitva álló határidő letelte után Szervezővel szemben 
semmilyen igény nem érvényesíthető.  
 
A Promócióban való részvétellel kapcsolatos általános tudnivalók, szabályok:  
  
A Promócióra vonatkozó valamennyi információ, a promócióban résztvevő termékek köre és 
jelen promócióval kapcsolatos szabályzat elérhető a www.teletal.hu oldalon, valamint a 
Promóció ideje alatt további tájékoztatás kérhető az info@teletal.hu e-mail címen.  
  
Szervező ezúton is tájékoztatja Résztvevőket, hogy a termékek nem részei a Szervező állandó 
kínálatának, így azok kizárólag ezen promócióra vonatkozó feltételek szerint érhetőek el.  
Abban a nem várt esetben, ha ezek készlete a Promóció lejárta előtt elfogyna, a fentiek alapján 
Szervező a promóció közben, vagy azt követően nem kötelezhető ezek pótlására, sem egyéb 
kompenzációra. Ezzel összefüggésben Szervező felelősségét kizárja, vele szemben semmilyen 
igény nem érvényesíthető.  
  
Szervező helyettesítő termék megjelölésére jogosult, amennyiben a fenti készlet a 
hűségpromóció időtartama alatt elfogyna, illetve bármikor jogosult a jelen Szabályzat feltételeit 
egyoldalúan megváltoztatni Résztvevők megfelelő és egyidejű tájékoztatása mellett.  
  
Szervezőnek a jelen szabályzat elválaszthatatlan Mellékletében tételesen felsorolt 
FIS.termékek bármely tagját annak elvesztése, ellopása, megrongálódása, sérülése, 
használhatatlanná válása, vagy bármilyen egyéb elváltozása esetén – amely nem a termék 
hibájára vezethető vissza, hanem külső befolyás okozta – nem áll módjában pótolni és Szervező 
ezzel összefüggésben felelősségét kizárja, Résztvevő semmilyen igénnyel nem élhet 
Szervezővel szemben.  
  
Szervező fenntartja azt a jogot, hogy manipuláció, jogosulatlan pontgyűjtés, szabálytalan játék, 
visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Promócióból bárkit indoklás nélkül azonnali hatállyal 
kizárjon.  
  
A pontok kiadásával, gyűjtésével kapcsolatos általános tudnivalók, szabályok:  
  
Promóció időtartama alatt Résztvevő vásárlásnál, a teljesített minden, legalább 1.000,- 
(egyezer) Ft-ot elérő fizetés után, 1.000,- (egyezer) Ft-onként a Teletál futártól kap egy darab 
Teletál Pontot. Az egyes 1.000,- (egyezer) Ft-okon felüli, de az újabb 1.000,- (egyezer) Ft-ot el 
nem érő összeg után Hűségpont nem jár. (Például: amennyiben a Résztvevő 5.722,- (ötezer-
hétszázhuszonkettő) Ft-ért vásárol, a futár 5 db Teletál Pontmatricát ad át Résztvevőnek, így a 
fennmaradó 722,- (hétszázhuszonkettő) Ft után újabb Pontmatrica nem jár.)  
 
 



A fentiek szerinti kalkuláció alapján a kerekítés szabályainak megfelelően az 1.000,- (egyezer) 
Ft-ot el nem érő értékű vásárlás teljes összege, valamint az 1.000,- (egyezer) Ft-ot meghaladó, 
de a 2.000,- (kétezer) Ft-ot el nem érő értékű vásárlás esetén a vásárlásnak az 1.000,- 
(egyezer) Ft-on felüli, de az újabb 1.000,- (egyezer) Ft-ot el nem érő összegrésze után Pont 
nem jár, ezek az összegrészek a későbbi vásárlások értékébe sem számíthatók bele.  
 
Résztvevő annyi Pontmatricát kap, ahányszor a végösszeg eléri az 1.000,- (egyezer) Ft-ot, vagy 
annak többszörösét. Résztvevő különböző vásárlásainak értéke, vagy különböző Résztvevők 
vásárlásainak összevonása nem lehetséges.  
  
A Pontmatrica kiadás alapjául a végösszegként szereplő, Résztvevő által ténylegesen – 
kedvezmények levonását követően – fizetendő forintösszeg szolgál.  
Résztvevő különböző vásárlásainak értéke, vagy különböző Résztvevők vásárlásainak 
összevonása nem lehetséges!  
  
A futár a Pontmatricá(ka)t kizárólag pénteken, a heti összesítés után jogosult kiadni. A heti 
rendelés összegéből a pontok beváltását követően fennmaradó összeg a következő hétre nem 
vihető át, az pontokra nem váltható. Pontmatrica utólagosan nem adható ki, emiatt reklamációt a 
Szervező nem fogad el.  
  
A Pontmatricák másra át nem ruházhatók, illetve készpénzre nem válthatók, és csak ezen 
Promócióban vesznek részt, a jelen promóció FIS.termékein kívüli más termékre át nem 
válthatók. Résztvevő más vásárlóra nem ruházhatja át az általa nem igényelt pontokat, 
Szervező munkatársainak nem ajánlhatja fel, fenn nevezetteknek pedig tilos elfogadniuk ezeket.  
  
Résztvevők a futártól kapott Pontmatrica(ka)t, a szintén a futár által biztosított gyűjtőtőfüzet(ek) 
arra szolgáló oldalán, az ott kijelölt helyekre, egymástól jól elkülöníthetően és felismerhetően 
beragasztva gyűjthetik.  
 
A gyűjtőfüzetbe csak a Teletál által kiadott speciális Teletál Pontmatrica ragasztható be.  
 
A gyűjtőfüzet nem használható fel annak elvesztése, megrongálódása, elázása, vagy a  
Pontmatricák számának és eredetiségének megállapítását akadályozó bármilyen elváltozása 
esetén, amely esetben Résztvevő semmilyen igénnyel nem élhet Szervezővel szemben. 
Szervezőnek az elveszett, ellopott, megsérült, használhatatlanná vált gyűjtőfüzetet, Pontmatricát 
nem áll módjában pótolni és Szervező ezzel összefüggésben felelősségét kizárja.  
 
A  Pontmatricákat az eredeti pontgyűjtőfüzetbe kell beragasztani. Más típusú-, alakú-, vagy 
méretű gyűjtőfüzeten/lapon benyújtva nem elfogadható.  
  
Csak eredeti Pontmatrica fogadható el. Nem eredeti Pontmatricával a kedvezmény nem 
érvényesíthető. A nem eredeti Pontmatrica(ák) a kedvezmény érvényesítésénél figyelembe nem 
vehetők. A Pontmatrica bármely típusú sokszorosítása, illetve hamisítása, valamint ezek 
beváltásának megkísérlése szigorúan tilos és jogi eljárást von maga után.  
 
 
 
 
 
 



A pontok beváltásával, a FIS.termékek megvásárlásával kapcsolatos általános tudnivalók, 
szabályok:  
  
Kizárólag a fentiek szerinti ép gyűjtőfüzet jogosítja fel Résztvevőt a gyűjtőfüzetben megjelölt, a 
jelen szabályzat elválaszthatatlan mellékletében tételesen felsorolt FISKARS termékek bármely 
tagjának (továbbiakban: „FIS.termék”) megvásárlása esetén a kedvezményes ár (továbbiakban: 
„Kedvezményesár”) igénybevételére.  
A Kedvezményesár csak akkor vehető igénybe, ha a gyűjtőfüzet a beváltást megelőző 
vásárlás(ok) alkalmával telt be.  
A Promóció teljes ideje alatt személyenként korlátlan számú FIS.termék vásárolható meg.  
 
A külön pontgyűjtő füzetbe ragasztott pontok nem vonhatók össze. Egy pontgyűjtő füzettel 
három darab termék vásárolható meg a feltüntetett kedvezményes áron 8, 16, 20, vagy 28 db 
Pontmatrica mezőnkénti beragasztásával. Abban az esetben, ha a pontgyűjtő füzet különálló 
mezőibe egyenként több pont került beragasztásra, mint amennyi a kiválasztott termék 
kedvezményes áron történő megvásárlásához szükséges (8, 16, 20, vagy 28 db db), úgy a 
pontkülönbözet elveszik. A szükséges mennyiség felett fennmaradó Pontokat a Szervezőnek 
nem áll módjában visszaadni, vagy bármely egyéb módon azt a vásárlónak megtéríteni/jóváírni.  
 
A kedvezményadás módja:  
 
„FIS.termék„  
  
A jelen szabályzat elválaszthatatlan Mellékletében tételesen felsorolt FISKARS  FIS.termék(ek) 
megvásárlása a „A pontok beváltásával, a FIS.termékek megvásárlásával kapcsolatos 
általános tudnivalók, szabályok” pontban részletezett módon történik, a FISKARS promóció 
ideje alatt. A FIS.termék pontos listájáról jelen szabályzat elválaszthatatlan melléklete és a 
www.teletal.hu weboldal ad teljes körű tájékoztatást.  
 
Résztvevő a megvásárolni kívánt  FIS.termék kiválasztásával, bemutatásával együtt – ideális 
esetben azt megelőzően – jelzi a futár felé, hogy Pontmatricákat tartalmazó gyűjtőfüzettel 
rendelkezik, és azzal Kedvezményesárat szeretne igénybe venni.  
  
Résztvevő átnyújtja a futárnak a gyűjtőfüzetet, aki ellenőrzi a Pontmatricák eredetiségét és 
mennyiségét. A „A pontok kiadásával…”, és „A pontok beváltásával…” foglalkozó pontokban 
írtak esetén a futár, Szervező nevében jogosult megtagadni a kedvezmény biztosítását, amely 
esetben Résztvevő semmilyen igénnyel nem élhet a Szervezővel szemben.  
 
Amennyiben a futár mindent rendben talál, a Pontmatricákat tartalmazó gyűjtőfüzetet magánál 
tartja, tehát az nem kerül visszaadásra Résztvevőnek.  
 
Résztvevő a megvásárolni kívánt FIS.termék(ek)et számlán, a kedvezménnyel csökkentett árral 
feltüntetve kapja meg. A promóciós termék(ek) árát Résztvevő készpénzzel, magyar forintban 
(HUF) egyenlítheti ki.  
 
Résztvevő a Promócióban történő részvételével minden tekintetben automatikusan, kifejezetten 
elfogadja a jelen részvételi szabályzat rendelkezéseit. A Promócióban a részvétel önkéntes, és 
a jelen feltételek automatikus elfogadását jelenti.  
  
 



FIS.termék.(ek) – nem a termék gyártási hibájára visszavezethető – hiányosságáért/hibájáért, a 
gyűjtőfüzetek hiányosságáért/hibájáért, a kedvezmény alkalmazásának Résztvevőnek felróható 
elmaradásáért, illetve a  FIS.termék átadása során keletkezett – nem a termék gyártási hibájára 
visszavezethető – károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.  
  
A Promócióban való részvétel Résztvevő részéről nyilatkozattételnek minősül arra nézve, hogy 
a gyűjtőfüzetet, illetve a  FIS.termék (ek)et kizárólag saját felelősségére használja. Szervező 
minden, a gyűjtőfüzet(ek), illetve a  FIS.termék (ek) birtoklásával kapcsolatos vita esetére nézve 
a felelősségét teljes egészében kizárja.  
  
Hibás teljesítés esetén a Résztvevőt minden FIS.termék esetében a jogszabály szerinti 1 éves 
szavatossági igényérvényesítési jog illeti meg. Résztvevő szavatossági igényét a vásárlás 
tényét igazoló számlával, jótállási igényét a jótállási jeggyel tudja érvényesíteni.  
Továbbá minden FIS.termék tekintetében a termék gyártója a termék csomagolásán feltüntetett 
időtartam szerinti önkéntes jótállást vállal, amely jótállás a szavatossággal párhuzamosan 
érvényes. A jótállási igény a termék megvásárlása esetén kapott jótállási jeggyel érvényesíthető, 
amely a jótállás valamennyi részletes feltételét tartalmazza.  
 
A szavatossági és jótállási határidő a  FIS.termék megvásárlásának napjával kezdődik.  
  
Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció működtetését részben vagy teljes egészében, 
tetszőleges időtartamra felfüggessze, vagy megszüntesse. Szervező fenntartja a jogot, hogy a 
Promóció feltételeit, így különösen a Promóció időtartamát, a Promócióban részt vevő termékek 
körét, elérhetőségét, a pontkiadás és beváltás, vagy az értékesítés módját bármikor, előzetes 
bejelentés és indoklás nélkül, egyoldalúan módosítsa, vagy a jelen szabályzatot bármikor 
megváltoztassa, melyről haladéktalanul, írásban tájékoztatja a Résztvevőket. A módosítás és 
változtatás közzététele a Résztvevők egyidejű, az elsődleges kommunikációs anyagokon 
(étlapok, facebook és a www.teletal.hu honlapon közzétett tájékoztatók útján) valósul meg. A 
módosítás és változtatás a kommunikációs anyagon feltüntetett és megadott időponttól 
érvényes. A közzétett módosítás jelen játékszabályzatot is automatikusan módosítja.  

 
 
 
 
Teletál Ételfutár Kft.  

Dunakeszi, 2018. június 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MELLÉKLET  

 
„FIS.termékek„ 

Megnevezés  

Normál ár 
(Hűségpont 
nélkül)  
 
 

PONT Kedvezményes ár 
(Hűségponttal)  
 

Kedvezmény 
mértéke  

Szavatosság / 
Jótállás  

FISKARS – FF+ 
Késblokk 5 db késsel, 
nyers fa 
 

42 990,- Ft 28 pont 25 790,- Ft 40% 2 év szavatosság 
és jótállás 
(párhuzamosan)  
 

FISKARS – Evőeszköz 
készlet, 24 db-os, 
fényes   

30 990,- Ft 28 pont 20 190,- Ft 35% 2 év szavatosság 
és jótállás 
(párhuzamosan) 
  

FISKARS – 
Professzionális fűrész 
SW-240 

16 990,- Ft 20 pont 9 990,- Ft 41% 2 év szavatosság 
és jótállás 
(párhuzamosan)  
 

FISKARS – X11 
hasítófejsze - S  

16 990,- Ft 20 pont 10 190,- Ft 40% 2 év szavatosság 
és jótállás 
(párhuzamosan)  
 

FISKARS – Vágódeszka 
szett, 2 db-os 

15 390,- Ft 20 pont 9 390,- Ft 39% 2 év szavatosság 
és jótállás 
(párhuzamosan)  
 

FISKARS – Általános 
kalapács, M 

12 290,- Ft 20 pont 7 990,- Ft 35% 2 év szavatosság 
és jótállás 
(párhuzamosan)  
 

FISKARS - 
Salátacentrifuga 

9 290,- Ft 12 pont 5 590,- Ft 40% 2 év szavatosság 
és jótállás 
(párhuzamosan)  
 

FISKARS - 
PowerLewel™ 
metszőolló P54 

7 950,- Ft 16 pont 5 490,- Ft 31% 2 év szavatosság 
és jótállás 
(párhuzamosan)  
 

FISKARS – Cuts+More 
multifunkcionális olló, 23 
cm 
 

7 690,- Ft 16 pont 4 690,- Ft 39% 2 év szavatosság 
és jótállás 
(párhuzamosan)  
 

FISKARS – RazorEdge 
Softrip™ olló, 21 cm 

5 990,- Ft 16 pont 3 590,- Ft 40 % 2 év szavatosság 
és jótállás 
(párhuzamosan)  
 

FISKARS – Kerti kés, 
K40 

3 290,- Ft 8 pont 2 190,- Ft 33 % 2 év szavatosság 
és jótállás 
(párhuzamosan)  
 

FISKARS - Premium™ 
ültetőkanál 

3 090,- Ft 8 pont 2 190,- Ft 29 % 2 év szavatosság 
és jótállás 
(párhuzamosan)  

 


