
Élmény katalógus



Üdvözöljük a feldobó élmények világában!

Harmónia ajándékának programajánlatából saját maga 
választhatja ki azt az élményt, amelyre a legjobban vágyik. 
Sokszínű és minőségi szolgáltatásokat nyújtó szabadidős, 
wellness és gasztronómiai partnereket válogattunk össze 
Önnek. Csak választania kell a katalógus alapján a 100 
program közül – nem lesz könnyű! – és nem marad más hátra, 
mint élvezni a felejthetetlen élmény minden pillanatát!

A Feldobox csapat

n Wellness programok 03. oldal
n Szabadidős programok 06. oldal
n Gasztronómiai programok 12. oldal

A részletes felhasználási feltételek az élménykupon hátoldalán olvashatók.

Hogyan működik a Feldobox ajándék?

Élvezze a feldobó 
élményt!4

Foglalja le
le a partnernél. 2

A helyszínen adja 
át a kupont. 3

Válasszon egy
programot. 1

Program térkép:

Tartalom

0302

Programlehetőségek

Wellness

Tápláló-regeneráló kényeztetés
Háry SzÉPSÉgSzalon
1011 Budapest, Fő utca 42.
Tel: 20/624-4750
a program: 1 alkalom tápláló-regeneráló arckezelés (kb. 80 
perc).

Szépítő arckezelések 
Harangvölgyi anTi-ageing KözPonToK
1066 Budapest, Ó utca 36. Tel: 1/269-1279, 70/202-3525
1148 Budapest, Jerney utca 1/b. Tel: 1/363-0612, 70/202-3525
a program: Mikrodermabrázió arcra oxigén kezeléssel, Guinot 
tápáláló szérumokkal és masszírozással (kb. 45 perc) vagy 
Enzimes bőrmegújítás kollagénes arcmasszázzsal (kb. 45 perc) 
vagy Hydradermie lift rapid arckezelés (kb. 50 perc).

Férfiak a paradicsomban
MaSculin***** FÉrFi KozMeTiKai Szalon
1137 Budapest, Pozsonyi út 12.
Tel: 1/786-4642, 30/691-4642
a program: 30 perces „Frissítő arcmasszázs” (arcradír, 
arcmasszázs) vagy 30 perces „Fáradt lábkezelés” (sókristályos 
lábradír, lábpakolás Palmaria Palmata kivonattal dúsított hűsítő 
géllel, talpmasszázs).

Hétvégi jóga workshop
ManDala JÓgaSTÚDiÓK
5 helyszínen országszerte: Budapest 7., 11., 13. kerület, Szeged, 
Pécs. 
Tel: 70/604-6599
a program: 1 alkalom hétvégi Workshop elmélet + gyakorlat  
(kb. 3-4 óra).

Day Spa élmény
Magnolia Day SPa
1054 Budapest, Zoltán u. 3.
Tel: 1/269-0610
a program: 1 főre belépő a Magnolia Day Spa fürdő- és 
szauna világába + 20 perc Monoi di Tiaré arcmasszázs vagy 
sárgabarackmag olajos talpmasszázs.

Stresszoldás és termékenység elősegítés
JÓMa – JÓleSŐ MozgáS
Női Egészségműhely, 1061 Budapest, Király utca 14.
Tel: 20/539-1877 ; www.joma-mozgas.hu
a program: 4 alkalom 90 perces mozgás óra, kifejezetten 
kisbabára vágyó nőknek. Stresszoldás, hasi szerveket speciálisan 
átmozgató nőijóga, tánc és relaxáció. Megosztható több fő 
részére is. 

Sminkoktatás
KairÓ SzÉPSÉgSzalon
1073 Budapest, Erzsébet krt. 20.
Tel: 1/352-4063
a program: 1 alkalom sminkeléssel egybekötött egyénre szabott 
sminkoktatás, vásárlási tanácsok, szépségtippek (kb. 90 perc).
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Széchenyi és gellért fürdő
Széchenyi fürdő, 1146 Budapest, Állatkerti krt. 11.
Gellért fürdő, 1118 Budapest, Kelenhegyi út 4.
Tel: 1/317-2754, 1/317-1377 (Hungária Koncert)
a program: 1 fő részére belépő a Széchenyi vagy Gellért fürdőbe, 
kabinos öltözővel.
 ℹ   A jegyeket 9:00 és 18:00 között lehet átvenni a „Hotel guest ticket” 
pultnál.

átváltozás a Hair cut Szalonban
Hair cuT Szalon
1062 Budapest, Andrássy út 77.
Tel: 30/874-7911
a program: 1 alkalom mosás-vágás-szárítás 1 fő részére és  
1 csésze kávé.

arcfiatalítás fénytechnológiával
SzÉPbŐr SzalonoK
Hattyúház, 1015 Budapest, Hattyú utca 14.
Fitness 2000, 1203 Budapest, Széchenyi tér 2.
Tel: 30/629-9731
a program: 1 alkalom részleges ránctalanítás 1 fő részére  
(kb. 15 perc).

alakformáló kezelés vagy masszázs
MaMMuT egÉSzSÉgKözPonT
1024 Budapest, Lövőház u. 1-5. Mammut II. Bevásárlóközpont, 5.em.
Tel: 1/345-8085
a program: Talpmasszázs hátmasszázzsal 55 percben vagy 55 
perces egésztest- vagy aromamasszázs.

aerial Hoop, légtorna és rúdtánc
arTPole buDa STuDio
1023 Budapest, Lajos utca 33. IV/2.
Tel: 30/950-5083
a program: 3 alkalom csoportos óra, mely megosztható 3 fő 
részére vagy 1 fő részére 1 alkalom magánóra.

Thai masszázs
SiaM cenTer THai MaSSage
1056 Budapest, Só u. 5. - Tel: 1/780-0665
Thermal Hotel Visegrád**** - Tel: 26/ 801-977
Hunguest Hotel Flóra*** Eger - Tel: 36/320-211
a program: 30 perces thai masszázs.

rubin fitness, wellness
rubin WellneSS & conFerence HoTel ****
1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.
Tel: 1/505-3670, 1/505-3600.
a program: 2 alkalmas belépő a fitness és wellness részlegbe 
szauna használattal, mely megosztható 2 főre.

Szépülés tanácsadással
KairÓ SzÉPSÉgSzalon
1073 Budapest, Erzsébet krt. 20.
Tel: 1/352-4063
a program: 1 alkalom frizura mosás-beszárítás, egyénre szabott 
hajápolási tanácsadással vagy 1 alkalom beauty pedikűrös 
lábápolás, lakkozással, masszázzsal.
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vacustyler kezelés és feszesítés
HigH-care cenTereK/STÚDiÓK
9 helyszínen országszerte: Budapest 13., 14. ker., Budaörs, 
Dunakeszi, Miskolc, Kazincbarcika, Sárospatak, Szeged, 
Békéscsaba.
Tel: 46/560-372, 46/555-215
a program: 40 perces Vacustyler kezelés kötőszövet feszesítő 
pakolással.

Kubai salsa órák
SalSa FuerTe TánciSKola
12 helyszínen országszerte: Budapest 6., 7. kerület, Debrecen, 
Gyöngyös, Győr, Miskolc, Nyíregyháza, Szeged, Szombathely, 
Veszprém, Zalaegerszeg. - Tel: 70/427-7211 
a program: 1 fő részére 4 alkalom kubai salsa táncóra.
 ℹ   14 éven felülieknek. A tanfolyamok helyszínenként változó 
időpontokban indulnak.

Kikapcsolódás az ambient Hotelben
aMbienT HoTel & aroMaSPa****
7300 Komló-Sikonda, Fürdő u. 5. 
Tel: 72/582-060 
a program: 1 főnek 1 alkalom 45 perces Relaxáló testmasszázs 
pinda labdával vagy 2 főnek egész napos wellness belépő. 

Keleti és gyógy masszázsok
HoTel caraMell****
9737 Bükfürdő, Európa út 18.
Tel: 94/558-030
a program: 1 főre 25 perces aromaterápiás hát-/ gyógykrémes 
hát-/ talp- / migrénűző fej- / távol-keleti Kenbiki / tibeti masszázs 
+ egy üdítő. 

luxus fiatalítás Pécsett
guinoT KozMeTiKa
7624 Pécs, Alkotmány utca 75/1.
Tel: 72/311-400, 20/410-4374
a program: 60 perces Guinot kiwi radír & relax masszázs vagy  
35 perces Hydradermie Lift-Yeux luxus fiatalítás szemre.

Szépségápolás Kaposvárott
aMazon SzÉPSÉgSzigeT
7400 Kaposvár, Berzsenyi u. 2/a. - Tel: 82/319-319
a program: 2 alkalom 60 perces masszázs (vitalizáló, 
relaxáló, aromaolajas vagy csokoládé) vagy 2 alkalom 
fogyasztó nyirokmasszázs kézzel (kb. 80 perc) vagy 1 alkalom 
rádiófrekvenciás melegterápiás arckezelés (kb. 20 perc) vagy  
2 alkalom algotherm anti-aging arckezelés (kb. 90 perc).

relaxáló fürdőzés masszázzsal
árPáD FÜrDŐ
8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 12.
Tel: 22/814-400
a program: 2 alkalom 3 órás fürdő belépő (megosztható 2 főre) 
vagy 1 alkalom bármilyen 60 perces masszázs vagy 1 alkalom 
napi fürdő belépő + 20 perces gyógy hát, váll masszázs.

exkluzív felfrissülés
briDge SPa - HoTel SoFiTel
1051 Budapest, Széchenyi tér 2.
Tel: 1/266-1234 (792-es mellék)
a program: 30 perc masszázs (hát-, arc- vagy talpmasszázs) 
vagy 30 perces teljes testradír.
 ℹ   Januártól novemberig hétköznapokon, bejelentkezés alapján.



ötcsillagos felfrissülés Debrecenben 
HoTel DivinuS*****
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 1.
Tel: 52/510-900
a program:  2 alkalom napi wellness és fitness belépő 
(megosztható 2 főre) vagy 1 alkalommal bármely 30 perces 
masszázs + egy szaunaszeánsz.

ceglédi wellness élmény
aquarell HoTel****
2700 Cegléd, Fürdő út 24.
Tel: 53/510-900
a program: 1 főre 20 perces relax/svéd/mézes masszázs + 20 
perces Caracalla fürdő vagy 2 felnőttnek 1 napos belépő + 10-10 
perc gépi lábmasszázs vagy 1 felnőtt + 2 gyerek részére 1 napos 
belépő a wellness részlegbe.

Kényeztetés Mezőkövesden 
balneo HoTel zSori THerMal & WellneSS ****
3400 Mezőkövesd, Zsóry-fürdő, Fülemüle u. 2. - Tel: 49/505-030
a program: 2 alkalom 15 perces manager masszázs 
(megosztható 2 fő részére) vagy 1 alkalom 30 perces «Capuccini 
szépség nyitány hölgyeknek» vagy «Natur kényeztető pillanatok» 
+ 1 frissítő Balneo koktél vagy 1 főnek 1 napos belépő a wellness 
részlegbe + salátaebéd + 1 frissítő Balneo koktél.
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boros kezelések
bocK HoTel erMiTage
7772 Villány, Batthyány utca 15.
Tel: 72/492-919, 30/997-5600
a program: 1 főre 75 perces relax masszázs vagy vörösboros 
testkezelés vagy 2 alkalom 25 perces hátmasszázs 
(aromaterápiás/szőlőmagolajos/portugieseres/lávaköves) vagy 
arc- és dekoltázs masszázs (megosztható 2 fő részére).
 ℹ   A program része egy vezetett pincelátogatás is.

Szabadidő

Koncert a bazilikában 
SzenT iSTván baziliKa - Hungária KoncerT
1051 Budapest, Hercegprímás u. 7.
Tel: 1/317-2754, 1/317-1377
a program: 2 fő részére orgonakoncert (1. kategória jegy).
 ℹ   Változó előadásnapok. Kérjük, érdeklődjön telefonon.

Folklór és szimfonikus est
Duna PaloTa - Hungária KoncerT
1051 Budapest, Zrínyi u. 5.
Tel: 1/317-2754, 1/317-1377
a program: 2 fő részére Duna szimfonikus & cimbalom est (1. 
kategória jegy) vagy Folklór előadás (1. kategóriás jegy).
 ℹ   Változó előadásnapok. Kérjük, érdeklődjön telefonon.
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Kávé és sétahajózás a Dunán 
Hungária KoncerT 
Jegyátvétel: Duna Palota, 1051 Budapest, Zrínyi u. 5. 
Tel: 1/317-2754, 1/317-1377
a program: 2 fő részére Coffee & Cruise.

Fedett gokart
g1 KarT cenTer
1137 Budapest, Károly Róbert krt. 54-58.
Tel: 1/239-0743
a program: 3 menet gokart fedett pályán (megosztható 3 főre).

láthatatlan Kiállítás 
1024 Budapest, Kis Rókus u. 16–20. Millenáris Park, B épület. 
Tel: 20/771-4236
a program: 2 fő részére belépő a kiállításra + 30-30 perces 
Láthatatlan masszázs.

családi délután a Tropicariumban
TroPicariuM - ÓceanáriuM
Campona, 1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43.
Tel: 1/424-3053, 1/424-3050
a program: 3 fő részére belépőjegy a Tropicariumba.

gyerekekkel az állatkertben
FŐvároSi állaT- ÉS növÉnyKerT
1146 Budapest, Állatkerti krt. 6-12.  
Tel.: 1/273-4900
a program: 1 felnőtt és 2 gyerek részére belépőjegy az állatkertbe.
 ℹ   A jegyeket csak a Feldobox irodában lehet átvenni (1027 Budapest, 
Bem rakpart 56. Tel.: 1/315-2312), munkanapokon 9:00 és 18:00 között, 
az élménykupon ellenében.

challengeland Kalandpálya 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 21. 
Tel: 20/599-8501
a program: 2 gyerek/junior részére 3 óra kötelpálya használat 1 
fő felnőtt kísérővel.
 ℹ   Március közepétől október végéig. 

Paintball szabadban vagy barlangban
PainTball JáTÉKoK
Szabadtéri paintball: Tököli repülőtérnél
Caveball: 1224 Budapest, Török u. 4. 
Tel: 20/946-2767, 30/931-3637, 1/216-8313
a program: 2 fő részére korlátlan idejű paintball játék 
felszereléssel (lövedék külön fizetendő).

boeing és airbus szimulátor
HigHFly SziMuláTor KözPonT
1116 Budapest, Hunyadi János u. 162.  
Tel: 1/886-4170
a program: 30 perc szimulációs élményrepülési program.

a nagy ugrás
Fun JuMP
Különböző fesztiválok alkalmával (Sziget fesztivál, VOLT, Balaton 
Sound…)
Tel: 30/946-2427
a program: 1 alkalom bungee-jumping 1 fő részére.
 ℹ   Nem tartalmazza a fesztivál belépőt.



Hajós városnézés a Dunán
legenDa
1051 Budapest, Vigadó tér Hajóállomás, 7-es kikötő  
Tel: 1/317-2203
a program: 1 felnőtt és 1 gyerek/diák részére nappali/esti hajós 
városnéző program (kb.1 óra).

Falmászás
uJJerŐ boulDer TereM
1117 Budapest, Budafoki út 111. 
Tel: 1/951-0722
a program: 3 alkalom korlátlan felhasználási idejű belépő  
+ mászócipő + magnéziászsák (felosztható több főre).

Fallabda, foci és lazítás
golD cenTer
1117 Budapest Budafoki út 111-113. - Tel: 1/206-2756, 1/206-5234
a program: 3 alkalom 1 órás fallabda terembérlés (H-P 9:00-
17:00) vagy 2 alkalom 1 órás fallabda terembérlés (H-P 9:00-ig 
vagy hétvégén bármikor) vagy 1 órás nagypályás teremfocibérlés 
hétvégén bármikor vagy 1 főnek 1 órás Orosz-Tibeti/Bambusz/
Lávaköves teljes testmasszázs.

Sportlövészet
erva SPorTlövŐ Klub
1222 Budapest, Pannónia u. 1-3. 
Tel: 20/929-6970
a program: Három fegyvertípus bemutatása és kipróbálása:  
10 lövés 022-es, 10 lövés 919-es és 6 lövés 38-as fegyverrel.
 ℹ   18 éven felülieknek.

Margitszigeti bringóláz
bringÓHinTÓ - bringÓvár
1138 Budapest, Margitsziget, Hajós A. sétány 1.
Tel: 1/329-2073, 1/329-2746
a program: 1 órára családi tandem (6 felnőtt és 2 gyerek részére) 
vagy bringóhintó (3 felnőtt és 2 gyerek részére) kölcsönzés + 
Feldobox kvízlap + 4x0,5l ásványvíz vagy 8 gombóc fagylalt.

Sim city szimuláció
SiM ciTy buDaPeST
1119 Budapest, Etele út 59-61. - Tel: 70/648-6 648
a program: 1 főnek 90 perc versenyautó vagy repülőgép 
szimuláció vagy 1 főnek 30 perc « full motion car és oculus 
rift » szimuláció (megosztható 2 főre) vagy 2 főnek 45-45 perc 
versenyautó vagy repülőgép szimuláció vagy 3 főnek 30-30 perc 
versenyautó vagy repülőgép szimuláció.
 ℹ   Kezdőknek előtte 15 perces oktatás.

célbalövés 
KŐKalanD SPorT & ÉlMÉnyParK
1112 Budapest, Gyógyvíz utca.
Tel: 20/454-4641
a program: Célbalövés légpuskával és/vagy paintballal és/vagy 
íjjal (összesen 50 lövés) vagy 20 perc quadozás 1 fő részére.

gyalogtúra északi stílusban
norDic WalKing
Rákoskeresztúr és környéke.  
Tel: 20/922-0560
a program: 2 fő részére 5 alkalom Nordic Walking bérlet.

golf a Dunakanyarban
Magyar golF club
2024 Kisoroszi, Golfpálya (Szentendrei-sziget) 
Tel: 70/503-0202
a program: 1 fő részére Green Fee 9 lyukra (hétfőtől csütörtökig) 
+ 1 kosár labda (Szükség esetén felszerelés biztosított).
 ℹ   Pályaalkalmassági vizsga szükséges.

quad futam
rMc MoTor KFT. - quaD TourS
Találkozási pont: 2045 Törökbálint, Bajcsy-Zsilinszky u. 71.  
Tel: 23/336-261
a program: 1 főre 40 perc vagy 2 főre 20 perc egyéni quadozás 
«kijelölt pályán».
 ℹ   Alsó korhatár: 18 év.

Kézműves alkotások
MaDe by you
1122 Budapest, Városmajor utca 28/a. Tel: 20/955-3984
1053 Budapest, Királyi Pál utca 11. Tel: 20/597-0893
a program: 1 alkalom agyagos/kerámia/mozaik foglalkozás, 
alapanyaggal vagy 2 alkalom kerámia foglalkozás 7-14 éveseknek, 
alapanyaggal (megosztható 2 főre) vagy 4 alkalom részvétel 
bármelyik foglalkozáson, alapanyag nélkül (megosztható több főre).

bowlingozzunk!
Sugár boWling & Pub
1148 Budapest, Örs vezér tér 24. Sugár Üzletközpont
Tel.: 30/580-2034
a program: 1 óra bowlingozás pénteken/szombaton/vasárnapon 
vagy 1 óra bowlingozás hétfőn/kedden 18 óráig + egy 3l-es 
zsiráf sör.
 ℹ   Sörfogyasztás 18 éven felülieknek.

Mozi élmény ágyból 
buDa enTerTainMenT & gaSTro
1036 Budapest, Bécsi út 38-44.
Tel.: 1/437-8362
a program: 2 fő részére 1 mozijegy bármelyik szabadon választott 
film megtekintésére az Ágymoziban + 1-1 chips vagy üdítő.

Szabadulós játék
Pániq-Szoba
Budapesten a VI., VIII., IX. és XIV. kerületben, valamint Győrben.
Tel.: 70/408-4684
a program: 2 fő részére 1 alkalom szabadulós játék a Pániq-
szoba bármelyik pályájáról.

Folklór bemutató 
buDa enTerTainMenT & gaSTro
1036 Budapest, Bécsi út 38-44.
Tel.: 1/437-8362
a program: 1 fő részére folklór est.
 ℹ   A bemutató angol nyelvű.

Siklóernyő oktatás
air Max SiKlÓernyŐS ÉS KiTe iSKola
Változó helyszínek - Tel: 20/ 926-4251
a program: 1 főre 2 órás siklóernyő oktatás talaj menti 
gyakorlással Budapest környékén. 
 ℹ   Március 15-től november 15-ig. Siklóernyőzés 16 éves kortól.
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erdei kihívások a lővérben
lŐvÉr KalanDParK
9400 Sopron, Lővérek Károly kilátói parkoló.  
Tel: 70/396-7080
a program: 1 felnőtt + 2 gyerek (14 éves korig) belépő vagy  
1 felnőtt sétálójegy + 3 gyerek (14 éves korig) belépő. 

alföldi vágta
gerÉby KÚria ***
6050 Lajosmizse, Alsólajos 224.  
Tel: 76/356-555, 76/356-974
a program: 90 perc lovaglás futószáron, karámban vagy terepen 
kísérővel (megosztható 2 főre).

Tengeri kajak a Fertő-tavon
Magyar exTrÉM SPorT club
9400 Sopron, Széchenyi tér 11-14.  
Tel: 30/748-1034
a program: 2 órás tengeri kajakozás 1-4 fő részére a Fertő-tavon.
 ℹ   Májustól szeptemberig.

Kalandpark a balatonnál
zaMárDi KalanDParK
8621 Zamárdi, Siófoki út.
Tel: 84/345-143, 20/449-6832
a program: Belépő 2 főre a Zamárdi Kalandparkba.
 ℹ   Április közepétől október végéig.

Szörf és vitorlázás a balatonon  
SHarKy víziSPorTiSKola
8314 Vonyarcvashegy, Strand - Tel: 70/335-4681
a program: 4, 5 óra szörf bérlés (megosztható több alkalomra) 
vagy 1 óra szörf oktatás + 1,5 óra szörf bérlés vagy 1,5 
óra kisvitorlás oktatás vagy 2,5 óra Jolle kisvitorlás bérlés 
vitorlástudással rendelkezőknek (max. 3 fő/hajó, megosztható 
több alkalomra).
 ℹ   Május 20-tól szeptember 10-ig.

Kempingezés és kötélpálya
KaTica Tanya ÉlMÉnyKözPonT
7477 Patca, Fő utca 27.  
Tel: 30/411-6002
a program:  2 fő részére belépő a parkba + 1-1 kötélpálya/
lecsúszó jegy vagy 3 fő részére belépő a parkba + 1 éjszaka 
kemping 1 sátorral (saját felszereléssel). 

Kristály Torony kalandpark
9737 Bükfürdő, Nyárfa utca 2.
Tel: 94/558-030
a program:  1 felnőttnek napi belépő a Kristály Toronyba vagy 2 
felnőttnek 3 órás Kristály Torony belépő + óriás hinta.

Őrült jet-skizés
riviÉra víziSPorTSzer KölcSönzŐ
Abádszalók, Szabadstrand  
Tel: 30/995-0398, 30/958-8822
a program: 1 alkalom 10 perces jet-skizés a Tisza-tavon.
 ℹ   Június 1-től augusztus 20-ig.

Kecskeméti gokart
goKarT STaDion
6000 Kecskemét, Szent László krt. 64.
Tel: 76/505-175, 30/651-1490
a program: 1 fő részére 2 menet gokart + regisztráció + maszk.

Kaland az öko-Parkban
öKo-ParK PanziÓ-KeMPing*** ÉS KalanDParK
3323 Szarvaskő, Borsod u. 9.
Tel: 36/352-201
a program: 2 fő részére 2 modul használata a kalandparkban.

Páros vízibobozás
riviÉra víziSPorTSzer KölcSönzŐ
Abádszalók, Szabadstrand 
Tel: 30/995-0398, 30/958-8822
a program: 10 perces vízibob 2 fő részére a Tisza-tavon vagy 10 
perces wakeboard/vízisí 1 főre.
 ℹ   Június 1-től augusztus 20-ig.

Kalandpark Debrecenben
- Koppány-Völgye Kalandpark, 4027 Debrecen, Nádor utca 2.
- Koppány Fogadó, 4078 Debrecen-Haláp, Koppány-Völgye.
Tel: 70/945-8175
a program: Kalandpark családi jegy (2 felnőtt, 2 gyermek) vagy 
2 főnek kalandpark belépő + 10-10 perc íjászat vagy 6 kör quad 
(megosztható) vagy Paintball 400 golyóval (megosztható 2 főre) vagy 1 
főnek kalandpark belépő + 4 kör quad vagy 3 kör quad és 10 perc íjászat.
 ℹ   A quad és a paintball csak a Fogadónál vehető igénybe.

Mecsextrém kalandpark
MecSexTrÉM KalanDParK
7628 Pécs-Árpádtető
Tel: 72/515-927, 72/244-440
a program: 2 gyereknek belépőjegy és 1 felnőttnek kísérőjegy a 
kalandparkba.
 ℹ   Az ajánlat 2015. október 31-ig érvényes. Ezután a program változhat, 
melyről honlapunkon talál tájékoztatást.

Kenu túra a Túr folyón
viDáM DelFin 
4951 Tiszabecs, Kis u. 23-25.
Tel: 42/443-519, 42/504-306
a program: „Egy napos Túr túra” csomag 2 fő részére.
 ℹ   Áprilistól augusztusig. Min. indulási létszám 15 fő.

Útvesztő élménypark
cSillagöSvÉny ÚTveSzTŐ öKo ÉlMÉnyParK 
6767 Ópusztaszer, Szoborkert utca 1.
Tel: 30/981-9914
a program: 4 felnőtt belépőjegy a Csillagösvény Útvesztő Öko 
Élményparkba.

vízi programok Horvátországban
JaDranSKa galaTHea Diving cenTer 
Camp Ujča, Vučja draga bb, 53284 Sv. Juraj, Horvátország
Tel: 30/250 8800
a program: 1 alkalom 1 személyes kajakbérlés 1 napra vagy 1 
főnek hajós kirándulás a Vela Luka öbölbe, és 1 óra kajakbérlés 1 
személyes kajakkal vagy 1 főnek hajós kirándulás Sv. Jurajba, és 
1 alkalom 2 órás 1 személyes kajakbérlés.



Kalandpark és wakeboard
Sun ciTy SzabaDiDŐ- ÉS víziSPorT cenTruM
Szeged és Hódmezővásárhely között - Tel.: 70/770-0025
a program: Családi kalandpark belépő (2 felnőtt és 2 gyerek) 
vagy napi családi strand belépő (2 felnőtt és 2 gyerek) és 1 óra 
wakeboard pályahasználat 1 főnek vagy 1 főnek strand belépő 2 
óra wakeboard pályahasználattal.
 ℹ   Május 1-től szeptember 15-ig.

vízi túra a velencei tavon
bicSurF
2483 Gárdony, Holdfény sétány - Tel.: 70/322-8350
a program: 2 óra vizibicikli kölcsönzés vagy 3,5 óra SUP bérlés 
mentőmellénnyel (megosztható több főre vagy alkalomra) vagy 6 óra 
1 személyes kajak bérlés mentőmellénnyel (megosztható) vagy 3 óra 
2-4 személyes kajak vagy kenu bérlés mentőmellénnyel (megosztható) 
vagy 1 óra vizibicikli + 1 óra SUP bérlés + 1 óra kajak bérlés.
 ℹ   Májustól szeptember végéig.

Kite oktatás
air Max SiKlÓernyŐS ÉS KiTe iSKola
Változó helyszínek - Tel: 20/926-4251
a program: 2 óra kite oktatás, bevezetés a kiteozásba 
szárazföldön, a kite irányításának gyakorlásával Budapest 
környékén vagy 1 óra vízi kite oktatás Siófok-Széplakfelsőn (40 
perc gyakorlat + 20 perc elmélet).
 ℹ   Március 15-től november 15-ig.

csúszdapark és strand
ruKKel-TÓ WaTerParK
2336 Dunavarsány, Rukkel-tó 1.
Tel.: 70/386-0852
a program: 2 fő részére strand belépő korlátlan csúszda 
használattal vagy 2 felnőtt és 2 gyerek/diák strand belépő.
 ℹ   Május 1-től szeptember 7-ig.

Kalandpark a szigeten
KalanDSzigeT –TiSzaFÜreD
5350 Tiszafüred, Kistisza utca 2.
Tel.: 20/921-4112
a program: 1 főnek kalandpark belépőjegy + óriás csúszda 
+ mászófal + íjászat + 1 víz/üdítő vagy 2 főnek kalandpark 
belépőjegy + 1-1 alkalom íjászat vagy 2 gyereknek kalandpark 
belépőjegy + 2 felnőttnek sétajegy + fejenként 1-1 alkalom íjászat.

1312

gasztronómia

Francia sütik
zazzi cuKráSzDa
1037 Budapest, Bécsi út 57-61. Tel: 1/240-0688
a program: 2 főre 1-1 sütemény + 1-1 kávé/tea/üdítő, valamint 
elvitelre 4 sütemény vagy 3 főre 1-1 sütemény + 1-1 kávé/tea/
üdítő, valamint elvitelre 2 sütemény vagy 4 főre 1-1 sütemény + 
1-1 kávé/tea/üdítő.

Spanyol szieszta
PaTa negra TaPaS bár
1091 Budapest, Kálvin tér 8. Tel: 1/215-5616
1023 Budapest, Frankel Leó u. 51. Tel: 1/438-3227
a program: 2 fő részére 1-1 tapas/tál és 1-1 desszert az étterem 
étlapjáról vagy 2 fő részére 1 liter sangria, 1 montadios és 1-1 
tapas az étterem étlapjáról.
 ℹ   Az étterem minden nap 18.00-ig fogadja el a kuponokat.

Thali indiai tradícionális válogatás
KaSHMir ÉTTereM
1051 Budapest, Arany János u. 13.
Tel: 1/354-1806
a program: 2 fő részére vegyes zöldség vagy csirke válogatás, 
mely tartalmaz 4 féle napi zöldség vagy csirke ételt és 1-1 adag 
Basmati rizst köretként.

Piknik Járat
SzenDzSÓ reggelizŐ KávÉzÓ
1027 Budapest, Frankel Leó út 11.
KoloSy ÉbreSzTŐ
1036 Budapest, Kolosy tér 5-6. fsz. 7. - Tel.: 30/297-4319, 30/992-8006
a program: 2 fő részére egy Holiday vagy Marseille Piknik 
csomag, elvitelre.
 ℹ   Előzetes rendelés szükséges. Két helyszínen érhető el. Részletes 
tartalom a honlapunkon.

olasz ízek a Duna parton
TraTToria ToScana
1056 Budapest, Belgrád rkp. 13.
Tel: 1/327-0045
a program: 2 főre 1-1 pizza az étlapról vagy 1-1 étel a „Tészták és 
rizottók a föld terméseiből” kategóriából vagy 1-1 saláta. 

randi a belvárosban
caPTain cooK Pub
1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 19/a. Tel.: 1/269-2357
a program: 2 fő részére 2-2 koktél szabadon választható az 
itallapról vagy 2 fő részére 1-1 étel/pizza + 1-1 csapolt/üveges 
sör/üditő/kávé szabadon választható.
 ℹ   18 éven felülieknek.

Koktél különlegességek
bouTiq’ bar
1061 Budapest, Paulay Ede utca 5.
Tel: 30/554-2323
a program: A vendégek szabadon választhatnak 3 koktélt az 
itallapról, az Elképzelhetetlen típus kivételével. Csak az egyik 
lehet Luxury Drinks/El Dorado koktél.

amerikai specialitások
DallaS ÉTTereM
1037 Budapest, Zay út 5. - Tel: 70/779-6520
a program: 2 főre 1-1 bármelyik Texasi csirkeszárnyak (10 db)/
BBQ saláta/Johnny Ross Hot Dog, valamint egy-egy 0,25l-es üdítő/
víz/1 pohár Dallas sör vagy 2 főre 1 kétszemélyes BBQ tál és 
egy-egy 0,25l-es üdítő/víz/1 pohár Dallas sör vagy 1 főre Dallas 
Texas-i Fúrótorony extra burger/T-bone steak/Surf and Turf.

Kézműves sörök
buDa enTerTainMenT & gaSTro
1036 Budapest, Bécsi út 38-44.
Tel.: 1/437-8362
a program: 4 db 0,33l vagy 0,5l üveges sör szabadon választható 
az itallapról.
 ℹ   18 éven felülieknek.

borkóstoló vaksötétben
blinD bár
1066 Budapest, Ó utca 14.
Tel: 70/408-4684, 30/622-7500
a program: 3 fő részére egy-egy 6 tételes vak borkóstoló a Blind 
Barban



Mexikói fogások Kaposvárott
gecco DÉl-aMeriKai ÉTTereM
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 54.
Tel: 82/312-993
a program: 2 fő az alábbi lehetőségek közül választhat az 
étterem étlapjáról: egy fajitas / enchiladas / tacos vagy egy 
barbecue + egy desszert.

indiai ízek Debrecenben
KaSHMir ÉTTereM Debrecen
4026 Debrecen, Péterfia utca 42-44.
Tel: 52/321-560, 70/705-8149
a program: 2 fő részére Tandoori vegyes tál vagy 2 fő részére 
1-1 Vegatáriánus Főétel + 1-1 desszert szabadon választható az 
étterem étlapjáról.

Finom falatok gödöllőn
Solier caFÉ
2100 Gödöllő, Dózsa György út 13.
Tel: 20/396-5512, 20/322-0372
a program: 2 fő részére 1-1 különleges saláta vagy 1-1 tészta 
főételként + 1-1 desszert szabadon választható az étterem 
étlapjáról vagy 4 fő részére 1-1 fagylaltkehely + 1-1 üdítő vagy 
ásványvíz.

la Praline francia cukrászda 
- Hegyvidék Központ: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11-12. Tel: 20/508-0664
- Hűvösvölgy: 1029 Budapest, Máriaremetei út 205-207. Tel: 20/377-7839
a program: 2 főre 1-1 süti + 1-1 üdítő + elvitelre 10 macaron/ 2 süti 
és 4 macaron vagy 2 főre 1-1 Croque Monsieur/Croque Madame + 1-1 
süti + 1-1 ásványvíz/szörp + elvitelre 6 macaron/2 süti vagy 1 főre 1 
szendvics/Croque Madame + 1 süti + 1 üdítő + elvitelre 10 macaron/3 
süti/2 süti és 4 macaron vagy 4 főre 1-1 süti + 1-1 üdítő.

görög étkek Szentendrén
görög KancSÓ ÉTTereM
2000 Szentendre, Dunakorzó 9. - Tel: 26/303-178
a program: 2 főre 1-1 Gyrostál Extra bárányból vagy 2 főre egy 
Görög Kalmárok kétszemélyes tálja vagy 2 főre 1-1 Küklopsz 
vagy 2 főre 1-1 egyszemélyes halétel körettel szabadon az 
étlapról vagy 2 főre 1-1 Mousaka vagy Cézár Saláta + 1-1 desszert 
szabadon az étlapról.

vacsora a hajón
HaJÓ ÉTTereM
9022 Győr, Móricz Zsigmond rakpart – III. hajó
Tel: 96/337-700, 96/337-701, 30/333-7700
a program: 2 fő részére 1-1 tészta/ szárnyas/ sertés főétel 
szabadon választható az étterem étlapjáról.

Tandoori tál Szegeden
TaJ MaHal ÉTTereM
6722 Szeged, Gutenberg utca 12. 
Tel: 62/452-131
a program: 2 fő részére egy kétszemélyes Tandoori tál körettel.

Parasztvacsora békéscsabán
brill biSzTrÓ
5600 Békéscsaba, Gyóni Géza utca 19.
Tel: 20/985-5526
a program: 2 fő részére egy-egy leves/desszert és egy-
egy tanyasi csirkemell/ropogós malaccsülök/süldődió 
kenyérmorzsában.

bock borkóstolók
bocK Óbor ÉTereM
7772 Villány, Batthyány utca 15. - Tel: 72/492-919, 30/997-5600
a program: 2 főre 6 tételes borkóstoló (bármelyik variáció) borkorcso-
lyával vagy 3 főre 6 tételes borkóstoló (bármelyik variáció) vagy 4 főre 6 
tételes borkóstoló (1. variáció) vagy 5 főre 4 tételes borkóstoló (2. vagy 3. 
variáció) vagy 6 főre 4 tételes borkóstoló (1. variáció).
 ℹ   18 éven felülieknek. A borkóstoló variációk megtekinthetők a Bock 
Óbor Étterem honlapján. A program része egy vezetett pincelátogatás is.

Fertőrákosi finomságok
ráSPi ÉTTereM ÉS boráSzaT
9421 Fertőrákos, Fő u. 72. - Tel: 99/355-146, 30/400-2557
a program: 2 főre 2 fogásos ebéd vagy vacsora (marhapörkölt/fo-
gasból készült étel/házi tészta aktualitás + túrógombóc) vagy 2 főre 
5 tételes borkóstoló (0,5 dl/fő/tétel) az alábbi borokkal: Leányka, 
Kékfrankos válogatás, Mágus Cuvée, Pinot Noir, Zweigelt válogatás.
 ℹ   Borkóstolás 8 éven felülieknek.

egri bor-angolás
SzolnoKi borKör - bor bár ÉS vinoTÉKa
5000 Szolnok, Sóház u. 8. 
Tel: 30/485-4464
a program: 2 fő részére 6 tételes kóstoló Egri borokból  
+ borkorcsolya + tószegi ásványvíz.
 ℹ   18 éven felülieknek.

csokoládé Múzeum
1162 Budapest, Bekecs u. 22.
Tel: 1/401-5000
a program: 2 főre Praliné Túra saját csokoládé készítéssel, 
filmvetítéssel, forró csokival, a Rákóczi Pince látogatásával, 
valamint a Múzeum egyedi ajándékot ad Önnek. A program kb. 2 
órás.

belga étterem Debrecen
belga ÉTTereM ÉS SörözŐ
4025 Debrecen, Piac u. 29. - Tel.: 52/536-373
a program: 2 főre 1-1 ropogós csirke szárny, 1-1 adag sült/steak 
burgonya, valamint 1-1 pohár csapolt sör (0,25l/0,33l) szabadon 
választva az itallapról vagy egy 3 literes Leffe/Hoegaarden zsiráf 
sör vagy 2 főre 1-1 lazacfilé/fogas filé/Camembert almás krokettel/
bármely sertés étel/kagylótál sült vagy steak burgonyával.
 ℹ   Sörfogyasztás 18 éven felülieknek.

erdélyi specialitások
KiSvenDÉglŐ a HargiTáHoz
5600 Békéscsaba, Tavasz utca 7. Tel: 66/435-419
a program: 2 fő részére egy-egy készétel vagy hagyományos 
frissensült étel körettel szabadon választható az étlapról, valamint 
desszertként egy-egy zserbó vagy gesztenyepüré.

bőségtál Kecskeméten 
FeKeTe gÓlya ÉTTereM
6000 Kecskemét, Borbás utca 50. Tel: 76/702-638, 30/445-3140
a program: 2 fő részére bármely kétszemélyes tál szabadon 
választható az étterem étlapjáról.
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Honlapunkon részletes leírást talál a programokról,
és videók és élménybeszámolók között is böngészhet. 

Előfordulhat, hogy bővült kínálatunk, és az Interneten még több
lehetőség van feltüntetve. Élménykuponja ezekre is érvényes!

Telefonos ügyfélszolgálat: 1/786 56 70 (hétköznap 9:00-18:00)

www.feldobox.hu



Folyamatosan figyelemmel kísérjük a partnereink által 
nyújtott szolgáltatások minőségét, így nagyon fontos 

számunkra az Ön tapasztalata és véleménye. Megköszönjük, 
ha veszi a fáradtságot, és kitölti online elégedettségi 

kérdőívünket (honlapunkon a Kapcsolat vagy Klub 
menüpont alatt). Csak pár perc az egész. Köszönetképpen 

egyrészt 5% garantált kedvezményt adunk a következő 
ajándékvásárlására, másrészt részt vesz az értékes 

„Kastélyszálló” doboz sorsolásán, melyet minden hónapban 
megnyerhetnek a kérdőívet kitöltők! 

A nyertesek nevét honlapunkon tesszük közzé.

Élje át, mondja el, 
nyerhet vele!

Minden
hónapbanegy Kastély ajándékdobozt sorsolunk ki!

Írhat facebook oldalunkra is, 
ahol friss infók, hírek, játékok  
és ajándékok várják Bővebb információ és kedvezményes programok listája honlapunkon a 

Feldobox Klub menüpont alatt. A Klub előnyei magánszemélyeknek szólnak.

www.feldobox.hu

kártya
élményKlub

Az utalvány felhasználása 
után vissza fogja kapni 
a hozzá tartozó kártyát. 
Tartsa meg! 
A kártya számos 
kedvezményt biztosít 
Önnek a jövőben:

ajándék vásárláskor

Élmény ajándékainkat kényelmesen és kedvezményesen
rendelheti meg online.
 ingyenes házhozszállítás a kártya tulajdonosoknak  
 a min. 10.000 Ft értékű rendelésekre.
 És 8% árengedmény minden 15.000 Ft feletti  
 vásárlás után.

Programokra saját magának

Éttermekben, szállodákban, szépségintézetekben, 
wellness, sport és szabadidős tevékenységekre.
 Állandó kedvezmények a Feldobox összes   
 partnerénél, -10-15% több száz programra.
 Még jelentősebb időszakos kedvezmények,
 akár -50% bizonyos programokra.
Regisztráljon honlapunkon, hogy minden hónapban   
megkapja az extra kedvezményes programtippeket!

Bővebb információ és kedvezményes programok listája honlapunkon a 
Feldobox Klub menüpont alatt. A Klub előnyei magánszemélyeknek szólnak.
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Kövesd a következő lépéseket:
Készíts magadról egy fotót a helyszínen, miközben átéled az 
élményt!

Tedd ki a fotót a saját Facebook és/vagy Instagram oldaladra 
néhány köszönő szó kíséretében, és add meg hozzájuk a 
következő hashtageket:

Jelöld be a képen magadat és azt, akinek a köszönetet 
mondod!

A #feldobox-szal jelölt képek közül minden hónapban 
kiválasztunk egyet. Elég egyszer feltöltened, és minden 
hónapban új nyerési eséllyel indul a képed! A kiválasztott kép 
tulajdonosa és a köszönetének címzettje (azaz az élmény 
ajándékozója) egyaránt 1-1 Feldobox Energia kártyát nyer!

Köszönd meg az élményt,

és nyerJ egy MáSiKaT!

Köszönd meg annak, aki ajándékba adta, és nyerj neki
és magadnak is 1-1 Feldobox Energia kártyát!

Bővebb információ és havi nyertesek kihirdetése a Facebook oldalunkon:
www.facebook.com/Feldobox. A játék folyamatosan tart, visszavonásig. 

?
Ez szuper volt, srácok! Köszi!

Köszi, anyuuuu!

Köszi szépen!

Köszi, csajok… jól esett! 

1

2

3

4

#feldobox #koszonom

Bővebb információ és kedvezményes programok listája honlapunkon a 
Feldobox Klub menüpont alatt. A Klub előnyei magánszemélyeknek szólnak.

Feldobox élmény ajándékok

Vegyes ajándékkártyák

Utazás dobozok

Tematikus ajándékdobozok

Három különböző típusú ajándékutalvany található kínálatunkban. 
Az igényes kivitelezésen túl közös bennük, hogy általuk kaland, 
wellness, üdülés és gasztronómiai élmények adhatók, valamint 

az, hogy a választás szabadságát nyujtják. Minden esetben a 
megajándékozott maga választhatja ki a szívéhez legközelebb álló 

programot a változatos lehetőségek közül.

 
� Élménykuponja egy szabadon választható programra jogosítja fel a Feldobox partnerei által kínált számos lehetőség közül.

� A partnerek listáját és a programok leírását a mellékelt katalógus tartalmazza. Ezek megtalálhatóak a Feldobox 

weboldalán is. A programjainkat folyamatosan felülvizsgáljuk és bővítjük így előfordulhat, hogy a honlapon több lehetőség 

van feltüntetve, mint a katalógusban. Élménykuponja ezekre is érvényes!

� Ha valamelyik partnerünk elérhetősége vagy az általa nyújtott szolgáltatás csomag esetleg változna, ezeket honlapunkon 

tesszük közzé. Előfordulhat, hogy egy program megszűnik, ezt is honlapunkon tudjuk jelezni. Ebben az esetben kérjük 

válasszon egy másik lehetőséget a széles kínálatból.

� Amennyiben a kuponon feltüntetett felhasználási idő lejárt, a kupont a partnerek nem fogadják el, és a Feldobox nem váltja 

vissza. Javasoljuk, hogy ne várjon az utolsó pillanatig az Önnek legkedvesebb program igénybevételéhez. 

� Amikor foglalás végett felveszi a kapcsolatot a kiválasztott partnerünkkel, mondja el, hogy Ön egy Feldobox élménykupon 

birtokosa, és adja meg a kupon nevét is.

� Amennyiben partnerünk a kívánt időpontban nem tudja Önt fogadni, egyeztethet vele másik időpontot, vagy választhat 

másik programot a katalógusból.

� A program helyszínére érkezve adja át partnerünknek a megfelelően kitöltött eredeti kupont a kártyával együtt.

 Kupon és kártya csak együtt érvényesek! A kártyát vissza fogja kapni.

� Semmiképpen ne kaparja le a kártya hátoldalán található azonosító kódot. Ha a kód láthatóvá válik, a kártyát nem fogadják 

el, és becserélésére nincsen lehetőség.

� A nem megfelelően kitöltött kuponokat partnereink visszautasítják. A kuponra fokozottan ügyeljen, mert annak elvesztése 

vagy megrongálódása esetén egyik program sem vehető igénybe, és az elvesztett kupont pótolni nem áll módunkban.

� A programokat mindenki saját felelősségére veszi igénybe (bizonyos kaland partnereink erről nyilatkozatot is iratnak alá az 

élmény igénybevétele előtt). A kupon felhasználója semmilyen esetben nem vonhatja felelősségre ennek kibocsátóját (FDB 

Kft-t) és forgalmazóit, a kupon felhasználása vagy a program igénybevétele során keletkezett bármilyen károsodásért.

� A Feldobox élménykupon nem fi zetési eszköz, semmilyen esetben nem váltható be készpénzre és nem váltható vissza.

� Amennyiben több információt szeretne megtudni cégünkről, általános feltételeinkről, termékeinkről, kérjük látogasson el

 weboldalunkra vagy keressen fel bennünket a 06 1 / 785 56 70-es telefonszámon.

Fontos információk / felhasználási feltételek
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� Élménykuponja egy szabadon választható programra jogosítja fel a Feldobox partnerei által kínált számos lehetőség közül.
� A partnerek listáját és a programok leírását a mellékelt katalógus tartalmazza. Ezek megtalálhatóak a Feldobox 

weboldalán is. A programjainkat folyamatosan felülvizsgáljuk és bővítjük így előfordulhat, hogy a honlapon több lehetőség 
van feltüntetve, mint a katalógusban. Élménykuponja ezekre is érvényes!

� Ha valamelyik partnerünk elérhetősége vagy az általa nyújtott szolgáltatás csomag esetleg változna, ezeket honlapunkon 
tesszük közzé. Előfordulhat, hogy egy program megszűnik, ezt is honlapunkon tudjuk jelezni. Ebben az esetben kérjük 
válasszon egy másik lehetőséget a széles kínálatból.

� Amennyiben a kuponon feltüntetett felhasználási idő lejárt, a kupont a partnerek nem fogadják el, és a Feldobox nem váltja 
vissza. Javasoljuk, hogy ne várjon az utolsó pillanatig az Önnek legkedvesebb program igénybevételéhez. 

� Amikor foglalás végett felveszi a kapcsolatot a kiválasztott partnerünkkel, mondja el, hogy Ön egy Feldobox élménykupon 
birtokosa, és adja meg a kupon nevét is.

� Amennyiben partnerünk a kívánt időpontban nem tudja Önt fogadni, egyeztethet vele másik időpontot, vagy választhat 
másik programot a katalógusból.

� A program helyszínére érkezve adja át partnerünknek a megfelelően kitöltött eredeti kupont a kártyával együtt.
 Kupon és kártya csak együtt érvényesek! A kártyát vissza fogja kapni.
� Semmiképpen ne kaparja le a kártya hátoldalán található azonosító kódot. Ha a kód láthatóvá válik, a kártyát nem fogadják 

el, és becserélésére nincsen lehetőség.
� A nem megfelelően kitöltött kuponokat partnereink visszautasítják. A kuponra fokozottan ügyeljen, mert annak elvesztése 

vagy megrongálódása esetén egyik program sem vehető igénybe, és az elvesztett kupont pótolni nem áll módunkban.
� A programokat mindenki saját felelősségére veszi igénybe (bizonyos kaland partnereink erről nyilatkozatot is iratnak alá az 

élmény igénybevétele előtt). A kupon felhasználója semmilyen esetben nem vonhatja felelősségre ennek kibocsátóját (FDB 
Kft-t) és forgalmazóit, a kupon felhasználása vagy a program igénybevétele során keletkezett bármilyen károsodásért.

� A Feldobox élménykupon nem fi zetési eszköz, semmilyen esetben nem váltható be készpénzre és nem váltható vissza.
� Amennyiben több információt szeretne megtudni cégünkről, általános feltételeinkről, termékeinkről, kérjük látogasson el
 weboldalunkra vagy keressen fel bennünket a 06 1 / 785 56 70-es telefonszámon.
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� 

Élménykuponja egy szabadon választható programra jogosítja fel a Feldobox partnerei által kínált számos lehetőség közül.

� 
A partnerek listáját és a programok leírását a mellékelt katalógus tartalmazza. Ezek megtalálhatóak a Feldobox 

weboldalán is. A programjainkat folyamatosan felülvizsgáljuk és bővítjük így előfordulhat, hogy a honlapon több lehetőség 

van feltüntetve, mint a katalógusban. Élménykuponja ezekre is érvényes!

� 
Ha valamelyik partnerünk elérhetősége vagy az általa nyújtott szolgáltatás csomag esetleg változna, ezeket honlapunkon 

tesszük közzé. Előfordulhat, hogy egy program megszűnik, ezt is honlapunkon tudjuk jelezni. Ebben az esetben kérjük 

válasszon egy másik lehetőséget a széles kínálatból.

� 
Amennyiben a kuponon feltüntetett felhasználási idő lejárt, a kupont a partnerek nem fogadják el, és a Feldobox nem váltja 

vissza. Javasoljuk, hogy ne várjon az utolsó pillanatig az Önnek legkedvesebb program igénybevételéhez. 

� 
Amikor foglalás végett felveszi a kapcsolatot a kiválasztott partnerünkkel, mondja el, hogy Ön egy Feldobox élménykupon 

birtokosa, és adja meg a kupon nevét is.

� 
Amennyiben partnerünk a kívánt időpontban nem tudja Önt fogadni, egyeztethet vele másik időpontot, vagy választhat 

másik programot a katalógusból.

� 
A program helyszínére érkezve adja át partnerünknek a megfelelően kitöltött eredeti kupont a kártyával együtt.

 Kupon és kártya csak együtt érvényesek! A kártyát vissza fogja kapni.

� 
Semmiképpen ne kaparja le a kártya hátoldalán található azonosító kódot. Ha a kód láthatóvá válik, a kártyát nem fogadják 

el, és becserélésére nincsen lehetőség.

� 
A nem megfelelően kitöltött kuponokat partnereink visszautasítják. A kuponra fokozottan ügyeljen, mert annak elvesztése 

vagy megrongálódása esetén egyik program sem vehető igénybe, és az elvesztett kupont pótolni nem áll módunkban.

� 
A programokat mindenki saját felelősségére veszi igénybe (bizonyos kaland partnereink erről nyilatkozatot is iratnak alá az 

élmény igénybevétele előtt). A kupon felhasználója semmilyen esetben nem vonhatja felelősségre ennek kibocsátóját (FDB 

Kft-t) és forgalmazóit, a kupon felhasználása vagy a program igénybevétele során keletkezett bármilyen károsodásért.

� 
A Feldobox élménykupon nem fi zetési eszköz, semmilyen esetben nem váltható be készpénzre és nem váltható vissza.

� 
Amennyiben több információt szeretne megtudni cégünkről, általános feltételeinkről, termékeinkről, kérjük látogasson el

 weboldalunkra vagy keressen fel bennünket a 06 1 / 785 56 70-es telefonszámon.
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Termékeink országszerte közel 200 boltban kaphatók, megrendelhetők online  
(www.feldobox.hu) vagy telefonon (1/785 56 70), valamint megvásárolhatók hétköznap 
a Feldobox boltban a Margit híd budai hídfőjénél (Budapest, II. kerület, Bem rakpart 

56. Fsz.1). Az értékesítési helyek teljes listája megtalálható honlapunkon. 
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Egyedi élményéhez
a választás szabadságát 

adjuk.


