
AKO MÔŽEM POUŽÍVAŤ MÔJ 
KUPÓNOVÝ KÓD VO 
WEBSHOPE?

AK MÁTE K DISPOZÍCIÍ KUPÓN 
DIGICODE WEBSHOP A CHCETE 
POUŽIŤ KUPÓN PRI OBJEDNÁVKE, 
TAK PRI KOŠÍKU MÔŽETE ZADAŤ KÓD 
DO KOLÓNKY KUPÓN. KUPÓNY NIE SÚ 
PLATNÉ UŽ PRI OBJEDNANÝCH 
PRODUKTOV, VÝLUČNE IBA POČAS 
VYKONANIA OBJEDNÁVKY.

Telefónne číslo: +421 280 800 328
E-mailová adresa: info@digicode.sk

https://www.digicode.sk/


Bemutatkozás

O nás
DigiCode Kft. je vývojár pomocných programov a prístrojov techniky čiarových kódov. Sidla sa nachádza v Budapešti s 
viac ako 2000 kusovým sortimentom poskytuje tovar štátom strednej Európy. Ako spoločnoať zameraná na zákazníkov, 
nepretržite sledujeme požiadavky a spätné väzby zákazníkov. Takto sa vytvára podpora a možnosť, aby sa nepretržite 
zdokonaľovali systémy a produkty, aby sme vedeli zabezpečiť najkvalitnejšie spotrebitelské softvéry na trhu.

Poslanie spoločnosti

"Zintenzívnite počítačové zážitky v práci, doma a v zábave." Spôsob dosiahnutia nášho poslania je, aby sme 
zabezpečili pre našich zákazníkov jednoduché a efektívne prístroje s ľahkým ovládaním a navrhli, vyvíjali softvéry.

Údaje spoločnosti

Ič dph: 11885272-2-41
Daňové číslo eú: HU11885272
Číslo bankového účtu: HU94 1202 5000 0116 7466 0020 0003
Swift kód: UBRTHUHBXXX
Číslo iban: HU18 1202 5000 0116 7466 0010 0006

Kontakty

Telefónne číslo: +421 280 800 328
Centrálna e-mailová adresa: info@digicode.sk
Financie a objednávky: faktura@digicode.sk
Technická podpora a servis: servis@digicode.sk

Autorské právo

Dokument, Webová stránka a obsah webovej stránky je chránený autorským právom. Obsah v dokumente pokiaľ nie je 
uvedené inak, je duševné vlastníctvo Poskytovatela, respektíve on je oprávnený používať.

Prevziať akýkolvek obsah z Webovej stránky alebo Dokumentov sa dá iba s odkazom Poskytovatela webovej stránky, s 
tou podmienkou, že príjemca nemení originálny obsah, označuje autora a zdroj, to znamená, že označí Webovú stránku 
pri každej informácie a nepoužíva na podnikatelské účely.

Online odkazy

Webová stránka spoločnosti (https://www.digicode.sk/)
Zmluvné podmienky (https://www.digicode.sk/vseobecne-zmluvne-podmienky)
Právne vyhlásenie (https://www.digicode.sk/pravne-vyhlasenie)
Online dostupnosť dokumentu (https://www.digicode.sk/nakupne-prirucky/ako-mozem-pouzivat-moj-kuponovy-kod-vo-
webshope-bp377)
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AKO MÔŽEM POUŽÍVAŤ MÔJ KUPÓNOVÝ KÓD VO 
WEBSHOPE?

Ak máte k dispozícií kupón Digicode webshop a chcete použiť kupón pri objednávke, tak pri košíku môžete zadať kód 
do kolónky Kupón. Kupóny nie sú platné už pri objednaných produktov, výlučne iba počas vykonania objednávky.
Spôsob uplatnenia kupónu: 

1. Pridajte vybraný produkt do košíku
2. V stránke košíku zadajte kód kupónu do kolónky Kupón

3. Kliknite na Overenie, čo sa nachádza pod produktami
4. Potom stránka sa aktualizuje a pri produktoch sa zobrazí nasledovný popis:

Vyskytol sa problém pri overení kupónu?

Prosíme, skontrolujte si, či kód určite bol správne zadaný, respektíve nižšie môžete informovať o obmedzenia využitia 
kupónov.

Ako môžete získať kupón?

Existuje viac spôsobov. Napríklad po zakúpení propagačných produktov môžeme Vám poslať aj e-mailom. Preto 
dôkladne sa dajte pozor pri zadaní e-mailovej adresy. Ale môže byť, že ponúka Vám rovno naša webová stránka v 
období nákupnej kampane, prípadne je zahrnutá v cenovej ponuke, alebo v správe, ďalej môže byť priložený ak k 
faktúre, alebo do balíka.

Dokedy je platný jeden kupón?

Všeobecne každý kupón je platný do 15-30 dní odo dňa vygenerovania, ale v jednotlivých prípadoch to môže byť aj 3 
mesiace.

Ak kupón som dostal elektronicky, tak ho musím vytlačiť?

Nie, digitálny kupón nie je potrebné vytlačiť. Výlučne sa dá používať iba vo webshope, takto jednoducho sa dá 
kopírovať hore uvedeným spôsobom do vhodnej kolónky.

Kupón je platný aj v prípade platby s platobnou kartou?
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Samozrejme, áno. Kód kupónu viete uplatniť ešte pred krokom platby, takto budete presmerovaný do platobnej brány 
PayPal už so zvýhodnenou cenou.

O použití kupónu Vás priebežne informujeme počas platobného procesu:
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