
Élmény katalógus



Üdvözöljük a feldobó élmények világában!

Energia 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 110 
program közül – nem lesz könnyű! – és nem marad más  
hátra, mint élvezni a felejthetetlen élmény minden pillanatát!

A Feldobox csapat

A részletes felhasználási feltételek az élménykupon hátoldalán olvashatók.

Hogyan működik a Feldobox ajándék?

Élvezze a feldobó 
élményt!4

Foglalja le
a partnernél. 2

A helyszínen adja 
át a kupont. 3

Válasszon egy
programot. 1
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Boeing és Airbus szimulátor
HIGHFLY SZIMULÁTOR KÖZPONT
1116 Budapest, Hunyadi János u. 162. 
Tel: 1/886-4170
A program: 40 perc szimulációs élményrepülési program.

Kalandos vízi és kerékpártúra
VIDÁM DELFIN 
4400 Nyíregyháza, Szent Miklós tér 7. 
Tel: 42/443-519, 42/504-306
A program: 3 napos „Hétvégi vízi- és kerékpártúra” csomag 1 fő 
részére kempingben.
 ℹ   Április 1-től augusztus 29-ig. Min. indulási létszám 15 fő.

Quad túra
RMC MOTOR KFT. – QUAD TOURS
2045 Törökbálint, Bajcsy-Zsilinszky u. 71. - Tel: 23/336-261
A program: 1 főre 1 órás túra terepen kezdőknek, vezetővel Érd-Sóskút 
térségében VAGY 1 főre 70 perc vagy 2 főre 35 perc egyéni quadozás „kijelölt 
pályán” VAGY 2 órás quadozás „kijelölt” pályán gyerek quaddal (megosztha-
tó 2 gyerekre) VAGY 30 perc quadozás 1 gyerek és 2 felnőtt quaddal VAGY 30 
perc quadozás terepen 2 felnőttnek, és egy gyereket a túravezető visz.
 ℹ   Alsó korhatár: gyerek quadnál 5 év, felnőtt quadnál 18 év.

n Szabadidős programok 03. oldal
n Wellness programok 10. oldal
n Gasztronómiai programok 13. oldal

Tartalom

Program térkép:

Szabadidő

Siklóernyő oktatás  
AIR MAX SIKLÓERNYŐS ÉS KITE ISKOLA
Változó helyszínek - Tel: 20/926-4251
A program: 3 órás siklóernyő oktatás talaj menti gyakorlással 
Budapest környékén.
 ℹ   Március 15-től november 15-ig.

Gokart verseny
G1 KART CENTER
1137 Budapest, Róbert Károly körút 54-58, Material Center -3. szint
Tel: 1/239-0743
A program: 5 menet gokart fedett pályán (felosztható több főre).
 ℹ   Gyerekeknek 5 éves kortól.

17/06

Programlehetőségek

Jet-ski, wakeboard és kalandpark
SUN CITY SZABADIDŐ- ÉS VÍZISPORT CENTRUM
Szeged és Hódmezővásárhely között - Tel.: 70/770-0025
A program: 15 perc jetski bérlés VAGY Családi kalandpark 
belépő (2 felnőtt és 3 gyerek) VAGY napi családi strand belépő (2 
felnőtt és 2 gyerek) és 2 óra wakeboard pályahasználat VAGY napi 
wakeboard pályahasználat 1 főnek.
 ℹ   Május 1-től szeptember 15-ig.

Sárkányrepülés
VÖRÖS GYULA
Balatonfőkajár Repülőtér
Tel: 20/777-9003
A program: 10 perces motoros sárkányrepülés 1 fő részére.
 ℹ   14 éves kortól.



Hajós városnézés a Dunán
LEGENDA
1051 Budapest, Vigadó tér Hajóállomás, 7-es kikötő
Tel: 1/317-2203
A program: 2 felnőtt VAGY 1 felnőtt és 2 gyerek részére nappali / 
esti hajós városnéző program (kb.1 óra).

Vitorlázó repülés Hajdúszoboszlón
AEROCLUB HAJDÚSZOBOSZLÓ
4200 Hajdúszoboszló Repülőtér
Tel: 30/636-1698, 30/915-2033
A program: 1 fő részére 10 perces vitorlázó repülés csörléses 
indulással.

Airsoft csata
EXTREME MILITARY
Szabadtéri pálya: Légvédelmi Laktanya – Pestszentimre
Fedett pálya: 1222 Budapest, Gyár u. 15. - Tel: 30/ 523-1269
A program: 1 fő részére „ALAP csomag”, mely tartalmazza a 
védőfelszerelést, 2000 BB lövedéket és ásványvizet. A program 
időtartama 4 óra.
 ℹ   16 éves kortól.

0504

Siklóernyős repülés
TANDEMFLY
Változó helyszínek Gödöllő, Csákvár vagy Kalocsa környékén.
Tel: 30/676-8233
A program: 5 perces siklóernyőzés tandemben.

Kite oktatás  
AIR MAX SIKLÓERNYŐS ÉS KITE ISKOLA
Változó helyszínek. Tel: 20/926-4251
A program: 3 óra kite oktatás, bevezetés a kiteozásba szárazföldön, 
a kite irányításának gyakorlásával VAGY 1,5 óra vízi kite oktatás 
Siófok-Széplakfelsőnél (1 óra gyakorlás + 30 perc elmélet). 
 ℹ   Március 15-től november 15-ig.

Green Fee élmény
MAGYAR GOLF CLUB
2024 Kisoroszi (Szentendrei-sziget)
Tel: 70/503-0202, 26/592-020
A program: 1 fő részére Green Fee 9 lyukra (bármikor) + 1 kosár 
labda VAGY 1 fő részére Green Fee 18 lyukra + 1 kosár labda 
(hétfőtől csütörtökig).
 ℹ   Csak pályaalkalmassági vizsgával. Szükség esetén felszerelés biztosított.

Kispályás teremfoci
GOLD CENTER
1117 Budapest, Budafoki út 111-113. Tel: 1/206-2756, 1/206-5234
A program: 1 órás kispályás foci terembérlés 2 alkalommal H-P 
6:00-16:00 / 1 alkalom H-P 16:00-22:00.

Falmászás
UJJERŐ BOULDER TEREM
1117 Budapest, Budafoki út 111. 
Tel: 1/951-0722
A program: 4 alkalom korlátlan felhasználási idejű belépő + 
mászócipő + magnéziászsák (felosztható 4 főre).

Romantikus lovaglás a vadonban
GERÉBY KÚRIA ***
6050 Lajosmizse, Alsólajos 224. 
Tel: 76/356-555, 76/356-974, 30/955-9056
A program: 2 fő részére 1 óra lovaglás 2 külön lóval, futószáron, 
karámban vagy terepen kísérővel.

Tengeri kajak a Fertő-tavon
MAGYAR EXTRÉM SPORT CLUB
9400 Sopron, Széchenyi tér 11-14.
Tel: 30/748-1034
A program: 1-6 fő részére 2 órás tengeri kajakozás a Fertő tavon 
3 db 2 személyes kajakkal. A hajókat a partner biztosítja.
 ℹ   Májustól szeptemberig.

Green Fee a Sonnengolf Clubban
SONNENGOLF CLUB
9743 Zsira, Golfkörút 1. - Tel: 99/711-003, +43 -644/313-9540
A program: 1 főre szóló Green Fee 18 lyukon + Driving Range, Putting 
– Pitching – Chipping, Bunkergreen gyakorlópályák, és a Családi Klappi 
Par Course használata. Korlátlan range labda használat, 1 üdítő, és 
szükség esetén teljes felszerelés biztosított. 
 ℹ   Csak pályaalkalmassági vizsgával. Márciustól októberig minden nap.

Challengeland Kalandpálya 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 21. 
Tel: 20/599-8501
A program: 2 felnőtt részére 3 óra kötélpálya használat.
 ℹ   A 2018-as szezontól új helyszínen.

Rally vezetés Sopron mellett  
SOPRON RALLY
9373 Pusztacsalád, rallypálya 
Tel: 30/910-1891
A program: 3 km tesztvezetés BMW 325I E36 rally autóval.
 ℹ   Előre meghirdetett rally napokon (havonta egyszer), előzetes egyeztetés 
alapján.

Sárkányhajó edzés  
FUNNYCAR TRÉNING
Sárkányhajó bázis - kalandpark, 2132 Göd, Kékduna utca 34. 
Tel: 30/246-6115
A program: 3 alkalom sárkányhajó edzés, mely megosztható 3 
főre.

Kalandpark a Mecsekben  
MECSEXTRÉM PARK
7628 Pécs-Árpádtető 
Tel: 72/515-927, 72/244-440
A program: 2 felnőtt részére egész napos belépőjegy.
 ℹ   Az ajánlat 2016. október 31-ig érvényes. Ezután a program változhat, 
melyről honlapunkon talál tájékoztatást.

Célbalövés
KŐKALAND SPORT & ÉLMÉNYPARK
1112 Budapest, Gyógyvíz utca.
Tel: 20/454-4641
A program: Célbalövés légpuskával és/vagy paintballal és/vagy 
íjjal (összesen 60 lövés) VAGY 30 perc quadozás 1 fő részére.



Squash Budán
GOLD CENTER
1117 Budapest, Budafoki út 111-113. - Tel: 1/206-2756, 1/206-5234
A program: 1 órás fallabda terembérlés 4 alkalommal H-P 
9:00-17:00 / 3 alkalom H-P 9 óráig vagy hétvégén bármikor / 2 
alkalom H-P 17:00-24:00 VAGY 2 alkalommal 1 órás bambusz vagy 
lávaköves teljes testmasszázs (megosztható 2 főre).

Még több Tropicarium
TROPICARIUM-ÓCEANÁRIUM
1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. 
Tel: 1/424-3053
A program: 2 felnőtt és 3 gyerek részére belépés a Tropicariumba 
VAGY 1 fő részére egész éves bérlet a Tropicariumba.

Vízisportok a Balatonon
WASSERSTART SPORTKÖR 
8623 Balatonföldvár, Rákóczi út, Nyugati strand – Tel: 70/600-8651
A program: 1 óra szörf, vitorlás vagy katamarán magánóra 1 
fő részére VAGY 2 óra vitorlás (Jolle) bérlés vitorlás tudással 
rendelkezőknek (max. 3fő/hajó) VAGY 2 óra katamarán bérlés 
katamarán tudással rendelkezőknek (max. 3fő/hajó).
 ℹ   Májustól szeptember végéig.
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Bowlingozás
SUGÁR BOWLING & PUB
1148 Budapest, Örs vezér tér 24. Sugár Üzletközpont
Tel.: 30/580-2034
A program: 3 óra bowlingozás hétfőtől péntekig 18 óráig vagy 
hétvégén 14 óráig (egész évben) VAGY 2 óra bowlingozás hétfőtől 
péntekig 18 órától vagy hétvégén 14 órától (januártól októberig).

Szimfonikus, folklór- és orgonakoncert  
HUNGÁRIA KONCERT
Tel: 1/317-2754, 1/317-1377
Duna Palota:1051 Budapest, Zrínyi u. 5. 
Szent István Bazilika: 1051 Budapest, Hercegprímás u. 7.
A program: 2 fő részére Budapest Gálakoncert vagy Folklór 
előadás a Duna Palotában VAGY 2 fő részére orgonakoncert a 
Szent István Bazilikában.
 ℹ   2. kategóriás jegyek

Kihívás a Zamárdi Kalandparkban
ZAMÁRDI KALANDPARK
8621 Zamárdi, Siófoki út. - Tel: 20/449-6832
A program: Családi belépő (2 felnőtt + két 150 cm-nél kisebb 
gyerek) a Zamárdi Kalandparkba
VAGY 2 fő részére mászójegy a Zamárdi Kalandparkba + 1-1 egész 
pizza.
 ℹ   Május elejétől október végéig, időjárástól függően.

Gokart Kecskeméten
GOKART STADION
6000 Kecskemét, Szent László krt. 64. 
Tel: 76/505-175, 30/651-1490
A program: 1 fő részére 3 menet gokart + regisztráció + maszk.

Strand és csúszdapark 
RUKKEL-TÓ WATERPARK
2336 Dunavarsány, Rukkel-tó 1.
Tel.: 70/386-0852
A program: 1 fő részére strand belépő, és 2 másik főnek strand 
belépő korlátlan csúszda használattal VAGY 2 felnőtt és 3 gyerek/
diák részére strand belépő.
 ℹ   Május 1-től szeptember 7-ig.

Szárazföldi carvingolás
CARVING VEHICLES
1052 Budapest, Régiposta utca 7-9. 
Tel: 30/491-2632, 30/849-9292
A program: 1 főnek 1 órás Belvárosi Trikke túra.  

Alkotás saját kézzel 
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 alk. alap Üvegékszer foglalkozás alapanyaggal VAGY 5 alk. 
részvétel bármelyik foglalkozáson, alapanyag nélkül VAGY 2 db kerámia 
festése a rózsaszín polcról (megosztható 2 főre) VAGY 1 alk. részvétel bármely 
tematikus foglalkozáson 1db kerámiával a zöld polcról VAGY 3 alk. kerámia 
foglalkozás 7-14 éveseknek, alapanyaggal (megosztható 3 főre).

Kincskeresés a Margitszigeten
BRINGÓHINTÓ - BRINGÓVÁR
1138 Budapest, Margitsziget, Hajós A. sétány 1. 
Tel: 1/329-2073, 1/329-2746
A program: 90 percre családi tandem (6 felnőttnek és 2 
gyereknek), vagy bringóhintó (3 felnőttnek és 2 gyereknek) 
kölcsönzés + kvízlap + 4x0,5l ásványvíz vagy 8 gombóc fagylalt.

Vészhelyzet a Pániq-szobában
PÁNIQ-SZOBA
Budapesten a VIII., IX. és XIV. kerületben, valamint Győrben. 
Tel.: 70/408-4684
A program: 3 fő részére 1 alkalom szabadulós játék a Pániq-
szoba bármelyik pályáján.

Családi délután az állatkertben
FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT
1146 Budapest, Állatkerti krt. 6-12. - Tel.: 1/273-4900
A program: 2 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.

Kalandok a Koppány-Völgyében
- 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 gyerek) + a gyerekeknek 
10-10 perc íjászat és 5-5 perc póni lovaglás vagy trambulin VAGY 3 Kalandpark 
felnőtt belépő VAGY 2 fő Kalandpark belépő + 2 kör quad + 10-10 perc íjászat 
VAGY 1 főnek Kalandpark + 5 kör quad + 10 perc íjászat VAGY Paintball 500 
golyóval (megosztható több főre) VAGY 8 kör quad (megosztható).
 ℹ   A quad és a paintball csak a Fogadónál vehető igénybe.

Quaddal Domonyvölgyben 
VADQUAD
2182 Domonyvölgy, Akác utca 86/a.
Tel.: 30/415-4102
A program: 40 perc páros quadozás a terepen 1 db 2 személyes 
quaddal.

Vízi kaland a Mosoni-Dunán
REDWATER
9025 Győr, Töltésszer utca 1.
Tel: 70/330-0421
A program: Egy 10 LE-s RIB típusú motorcsónak vezetése 4-5 fő 
részére. A program időtartama 45 perc VAGY 4 óra SUP bérlés a 
Mosoni-Dunán (megosztható 2 vagy 4 fő részére).
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Monsterroller és bringa
HIGH-TECH SPORTOK BÁZISA
Mátrafüred.
Tel: 20/443-4444; 20/804-4444
A program: 2 menet Monsterroller (megosztható 2 főre) VAGY 1 
főre 1 nap E-bike kerékpár kölcsönzése VAGY 2 főre fél nap E-bike 
kerékpár kölcsönzése.

Szigeti kalandozás
KALANDSZIGET – TISZAFÜRED
5350 Tiszafüred, Kistisza utca 2.
Tel.: 20/921-4112
A program: 2 felnőttnek kalandpark belépőjegy + fejenként 1-1 
óriás csúszda/mászófal belépőjegy VAGY 2 gyerek/diák + 1 felnőtt 
részére kalandpark belépőjegy + 1-1 víz/üdítő VAGY 3 gyerek/diák 
részére kalandpark belépőjegy + 2 felnőtt részére sétajegy.

Izgalmak a Katica Tanyán
KATICA TANYA ÉLMÉNYKÖZPONT
7477 Patca, Fő utca 27. - Tel: 30/411-6002
A program: 3 főnek teljeskörű belépő bármelyik napon + 30 
percre az erdei pályák és lecsúszók használata VAGY 2 főnek 
teljeskörű belépő bármelyik napon + 90 percre az erdei pályák 
és lecsúszók használata + 2 menet kiütlek játék VAGY 2 főnek 
teljeskörű belépő bármelyik napon + 60 perc foci biliárd játék.

Kalandozás Sopronban
LŐVÉR KALANDPARK
9400 Sopron, Lővérek Károly kilátói parkoló.
Tel: 70/396-70-80
A program: 1 felnőtt + 3 gyerek (14 éves korig) belépő VAGY 2 
felnőtt sétálójegy + 4 gyerek (14 éves korig) belépő. 

Nordic Walking túrák
Nordic Walking Rákoskeresztúr és környéke.
Tel: 30/555-1344
A program: 2 fő részére 8 alkalom Nordic Walking bérlet.

Elevenpark és Laserpark
Elevenpark/Laserpark: 1117 Budapest, Hengermalom út 19-21. 
1/203-3022, 1/203-0056
RENO Udvar: 1138 Budapest, Váci út 168. 1/426-4945
A program: 3 gyermek + 1 felnőtt belépése az Elevenparkba + 9 db zseton 
VAGY Családi (2 felnőtt + 2 gyerek) kombinált belépés  az Elevenparkba + 2 
játék (30 perc) a Laserparkban VAGY 3 főre szóló Játszóparty + 9 db zseton.
 ℹ   Játszópartyn az alsó korhatár 18 év.

Vízi kalandok a Velencei tavon
CROSSWATER
2483 Gárdony, Holdfény sétány - Tel.: 70/317-7044
A program: 2,5 óra vizibicikli kölcsönzés VAGY 4,5 óra SUP bérlés 
mentőmellénnyel (megosztható több főre vagy több alkalomra.) VAGY 
8 óra 1 személyes kajak bérlés mentőmellénnyel (megosztható) 
VAGY 4 óra 2-4 személyes kajak vagy kenu bérlés mentőmellénnyel 
(megosztható) VAGY 1 óra vizibicikli + 2 óra SUP bérlés + 2 óra kajak.
 ℹ   Májustól szeptember végéig. 

Családi labirintusozás
CSILLAGÖSVÉNY ÚTVESZTŐ ÖKO ÉLMÉNYPARK
6767 Ópusztaszer, Szoborkert utca 1. Tel: 30/981-9914
A program: 2 családi belépőjegy (2 felnőtt, 2 gyerek), 
megosztható 2 család között.
 ℹ   Egyszerre történő felhasználásnál, egyeztetés alapján éjszakai 
labirintusozási lehetőség is van.

Miniváros kicsiknek
MINIPOLISZ
1061 Budapest, Király utca 8-10. (Central Passage) 1. em.
Tel: 30/584-6626
A program: Családi belépés (2 felnőtt + 2 gyermek), valamint 
4 db desszert és 4 db üdítő a büfében VAGY 1 gyermek és 1 
kísérő belépés, illetve 1 db gipszforma festése a zöld polcról a 
Gipszkorszaknál (Trilak sarok).

Feszty körkép világa
ÓPUSZTASZERI NEMZETI TÖRTÉNETI EMLÉKPARK
6767 Ópusztaszer, Szoborkert utca 68. - Tel: 30/982-3117
A program: 2 főnek Feszty jegycsomag + parkjárat + íjászat 2*5 
lövéssel nyáron VAGY 3 főnek Feszty jegycsomag nyáron VAGY 2 
felnőtt és 2 gyerek részére Park belépő + 1db Vándor könyv nyáron 
VAGY 5 felnőtt részére 1 alkalomra Rotunda belépő télen.
 ℹ   A nyári időszak március közepétől októberig tart. A pontos nyitva tartás 
az Emlékpark honlapján megtekinthető.

Kutatás és játék 
FUTURA INTERAKTÍV TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉLMÉNYKÖZPONT
9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 142.
Tel: 96/566-280
A program: 2 fő részére belépőjegy + Tesla küldetés + virtuális 
valóság élmény Oculus Rift szemüvegben.

Színházi előadások Budán
KARINTHY SZÍNHÁZ
1118 Budapest, Bartók Béla út 130
Tel: 1/203-8994
A program: 2 fő részére I. kategóriás belépőjegy bármelyik 
szabadon választott előadásra, a szabad helyek függvényében. 
 ℹ   Érvényes: Földszint 1-8. sor, Erkély zártszék jobb-bal, Erkély jobb 1. sor 
vagy páholy, Erkély bal 1-3. sor.

Látogatás és minikoncert az Operában
OPERA VISIT
1061 Budapest, Andrássy út 22.
Tel: 1/332-8197
A program: 4 főnek belépőjegy a magyar nyelvű vezetett 
látogatásokra mini koncerttel, valamint 2 fotójeggyel VAGY 2 
főnek belépőjegy az idegen nyelven vezetett látogatásokra mini 
koncerttel.

Történelmi látnivalók Pécsen
ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37.
Tel: 72/500-350
A program: 4 fő részére „Ókortól a középkorig jegy”, mely a 
következő helyszínekre érvényes: Ókeresztény Mauzóleum, Cella 
Septichora Látogatóközpont, Középkori Egyetem.

Kastélyok Nyugat-Magyarországon
ESZTERHÁZA KULTURÁLIS, KUTATÓ- ÉS FESZTIVÁLKÖZPONT
9431 Fertőd, J. Haydn út 2. - Tel.: 99/537-640
A program: 2 főnek részvétel 1 szabadon választott koncerten a 
fertődi Esterházy-kastélyban VAGY 3 főnek belépő az Esterházy-
kastélyba VAGY 3 főnek belépő a Széchenyi István Emlékmúzeumba, a 
Mauzóleumba és a méntelepre VAGY 1 főnek belépő a Sopronbánfalvi 
Kolostorba és Elvonulási Központba + 1 alkalom meditáció vagy jóga 
(60 perc) VAGY 5 főnek vezetett látogatás a Sopronbánfalvi Központba.

Kalandok az Öko-Parkban
ÖKO-PARK PANZIÓ-KEMPING*** ÉS KALANDPARK
3323 Szarvaskő, Borsod u. 9.
Tel: 36/352-201
A program: 2 fő részére 3 modul használata a kalandparkban.

09
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Wellness

Megújulás a Hair Cut Szalonban
HAIR CUT SZALON
1062 Budapest, Andrássy út 77.
Tel: 70/293-6377
A program: 1 alkalom női vagy férfi tőfestés vagy tőmelír és 
szárítás + 1 csésze kávé.

Babafészkelő nőijóga
BABAFÉSZKELŐ
Relax Jógastúdió, 1012 Budapest, Logodi utca 19.
Tel: 20/539-1877 ; www.babafeszkelo.hu
A program: 1,5 órás egyéni foglalkozás VAGY 4 alkalom 1,5 órás 
nőijóga óra (megosztható több fő részére is) VAGY 2 alkalom a 
Babafészkelő csoport foglalkozásaiból.

Frissítő masszázs uraknak
MASCULIN***** FÉRFI KOZMETIKAI SZALON
1137 Budapest, Pozsonyi út 12. 
Tel: 1/786-4642, 30/691-4642
A program: 45 perces revitalizáló, frissítő masszázs.

Thai masszázs
SIAM CENTER THAI MASSAGE
1056 Budapest, Só utca 5.
Tel: 1/780-0665; 20/529-4747; 30/237-0051 
A program: 45 perces thai masszázs.

Arc- és testkezelések Budán
HÁRY SZÉPSÉGSZALON
1011 Budapest, Fő u. 42. 
Tel: 20/624-4750
A program: 1 alkalom frissítő, feszesítő C-vitaminos 
arckezelés hyaluronsavval és szemkörnyék ápolással (60-70 
perc) VAGY 1 alkalom fogyasztó, feszesítő narancsbőr kezelés 
testtekercseléssel és infraszaunával (60-70 perc).

Jóga bérlet 
MANDALA JÓGASTÚDIÓK
5 helyszínen országszerte: Budapest 7., 11., 13. kerület, Pécs, 
Szeged.
Tel: 70/604-6599
A program: 4 alkalmas bérlet 1 fő részére.

10

Ellazulás Ízisz szentélyében
ISIS DAY SPA
1085 Budapest, Üllői út 14. - Tel: 1/266-7788, 20/323-4844
A program: 60 perces Open minded lábápolás rituálé (pedikűr, 
radírozás, pakolás. lábápolás) VAGY 30 perc arc- és dekoltázs 
masszázs Guinot termékekkel VAGY 30 perc nyak-váll masszázs 
VAGY 30 perces bármilyen testradír.
 ℹ   A szaunavilág, a pihenőszoba és a teázó használata.

Savtalanító Dermionológia kezelés
HIGH-CARE CENTEREK/STÚDIÓK
9 helyszínen országszerte: Budapest 3., 13., 14. ker., Budaörs, 
Dunakeszi, Miskolc, Kazincbarcika, Sárospatak, Szeged
Tel: 46/560-372, 46/555-215
A program: 30 perces savtalanító Dermionológia kezelés.

Rúdtánc, balett és légtorna
ARTPOLE BUDA STUDIO
1023 Budapest, Lajos utca 33. IV/2. - Tel: 30/950-5083
A program: 1 fő részére 5 alkalmas bérlet csoportos órákra. 
Választható óra típusok: rúdtánc, légtorna (karika vagy silk), 
streching, balett, táncos órák.

Keleti masszázsok  
THAI HARMÓNIA TRADÍCIONÁLIS MASSZÁZSSZALON
Budapesten a II., az V. és a XII. kerületben.
Tel: 30/830-0082
A program: 1 fő részére 60 perc thai masszázs VAGY 1 fő részére 
90 perc talpmasszázs VAGY 1 fő részére 45 perc aromaolajos 
masszázs

Víziaerobic bérlet
TF, KSI ÉS PARK USZODA
Budapest XII., XIV. és XVIII. kerület. 
Tel: 30/910-8754
A program: 1 fő részére 5 alkalom víziaerobic.

Portré készítés
D1 FOTÓSTÚDIÓ
1027 Budapest, Margit krt. 36. 
Tel: 20/313-1111
A program: 1 fő részére 15 perc profi stúdió fotózás során 
körülbelül 20 felvétel készítése, amiből 1 képet retusálnak, és 
digitálisan, jpeg formában adnak oda.

Szépülés különleges alkalmakra
KAIRÓ SZÉPSÉGSZALON
1096 Budapest, Ernő utca 36.
Tel.: 20/453-5294
A program: Francia díszítésű épített zselés műköröm feltöltés, 
egyénre és igényre szabott választható színekkel (90 perc) + 
parafinos kézápolás VAGY 2 alkalmom alkalmi vagy nappali smink, 
mely megosztható 2 fő részére.

Barkácsolás szabadon
CREATOR NYITOTT MŰHELY
1141 Budapest, Mályva u. 15.
Tel: 1/613-5979, 20/316-5640
A program: 1 fő részére 4 óra szabad műhelyhasználat, 
akár kombinálva is a következő lehetőségek közül: standard 
munkaállomás, Canon IPF670 tekercsnyomtató, festőterem.

Kézműves kikapcsolódás
URSA MAIOR KREATÍV MŰHELY
1036 Budapest, Nagyszombat utca 3.
Tel: 20/371-6318
A program: 1 főre szóló 1,5 órás gyógynövény tanfolyam smoothie 
készítéssel/ Fürdőkozmetikum készítés VAGY 1 főre szóló 
kávékóstolás és előadás 2 órában.
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Harangvölgyi kezelések Győrben
HARANGVÖLGYI INSTITUTE GYŐR
9021 Győr, Bajcsy Zsilinszky utca 24. 
Tel.: 30/716-6820
A program: 20 perc mikrodermabráziós kezelés 1 szabadon 
választott területen 2 alkalommal vagy 2 fő részére VAGY 1 
alkalom Beauty masszázs 1 fő részére.

Balneo kezelések Mezőkövesden
BALNEO HOTEL ZSORI THERMAL & WELLNESS ****
3400 Mezőkövesd, Zsóry-fürdő, Fülemüle u. 2. - Tel: 49/505-030
A program: 2 főre 1 napos belépő a wellness részlegbe + 1-1 
frissítő Balneo limonádé VAGY 2 főre 20 perces svéd-, frissítő 
talp- vagy fej- és arcmasszázs + 1-1 egyfogásos ebéd limonádéval 
VAGY 1 főre 45 perces vörös szőlő vagy csokoládé masszázs + egy 
egyfogásos ebéd.

Masszázsvariációk
VOLTIG MED
2 helyszínen Budapesten: Budapest 1. és 6. kerület.
Tel: 70/618-0907
A program: 1 fő részére 45 perc hát „doktor” masszázs/ 
talpmasszázs VAGY 1 főre 60 perc sport/ svéd/ nyirok/ relaxáló 
aromaterápiás masszás.

Kényeztetés Villányban
BOCK HOTEL ERMITAGE
7772 Villány, Batthyány utca 15. Tel: 72/492-919, 30/997-5600
A program: 1 főre 75 perces relax masszázs/vörösboros 
testkezelés, valamint 30 perc talpmasszázs vagy 20 perc indiai 
fejmasszázs VAGY 2 alkalom 50 perc teljes testmasszázs 
(megosztható 2 fő részére).

Ceglédi kényeztető nap
AQUARELL HOTEL****
2700 Cegléd, Fürdő út 24. 
Tel: 53/510-900
A program: 2 főre 20 perc svéd vagy mézes masszázs + 6-6 perc 
szolárium VAGY 1 főre 50 perces relax masszázs.

Kényeztető kezelések Pécsett
GUINOT KOZMETIKA
7624 Pécs, Alkotmány utca 75/1. 
Tel: 72/311-400, 20/410-4374
A program: 90 perces Guinot karcsúsító kezelés VAGY 70 perces 
Gerard’s csokoládé masszázs VAGY 60 perces Hydrolift arc- és 
nyakkezelés VAGY 60 perces Mezolift szemránc/ajakránc kezelés.

Szépítő arckezelések Kaposváron
AMAZON SZÉPSÉGSZIGET
7400 Kaposvár, Berzsenyi u. 2/a.
Tel: 82/319-319
A program: 1 alkalom 24 karátos arany-kaviáros arckezelés 
+ ultrahangos szemkezelés (kb. 90 perc) VAGY 2 alkalom alap 
arckezelés + arc, nyak és dekoltázsmasszázs (1 alkalom kb. 120 perc) 
VAGY 2 alkalom biokozmetikai arckezelés (1 alkalom kb. 90 perc).

Felfrissülés az Árpád Fürdőben
ÁRPÁD FÜRDŐ
8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 12.
Tel: 22/814-400
A program: 1 főre napi fürdő belépő + bármelyik 45 perces 
masszázs VAGY 2 alkalom 45 perc masszázs (megosztható 2 főre) 
VAGY 2 alkalom 60 perc svéd teljes testmasszázs (megosztható 2 
főre) VAGY Családi belépőjegy a fürdőbe (2 felnőtt + 1 gyerek).

Piknik Járat
KOLOSY ÉBRESZTŐ
1036 Budapest, Kolosy tér 5-6. fsz. 7.
Tel: 30/992-8006
A program: 2 fő részére egy-egy London Piknik csomag VAGY egy 
Toszkán Piknik csomag elvitelre.
 ℹ   Előzetes rendelés szükséges. Részletes tartalom a honlapunkon.

Toscan vacsora a Trattoriában
TRATTORIA TOSCANA
1056 Budapest, Belgrád rkp. 13. - Tel: 1/327-0045
A program: 2 fő szabadon választhat az étterem étlapjáról 1-1 
ételt a «Tészták és rizottók a föld terméseiből» kategóriából vagy 
a pizzákból vagy a salátákból + 1-1 desszertet.

Irány a mesés India
KASHMIR ÉTTEREM
1051 Budapest, Arany János u. 13.
Tel: 1/354-1806
A program: 2 személyes Tandoori tál: több féle grillezett csirke, 
grillezett sajt, grillezett gomba, chutney és 1-1 adag Basmati 
rizs köretként VAGY 1-1 szaftos csirke főétel, amely szabadon 
választható az étlapról, és 1-1 Basmati rizs köretként.

Finom falatok a Normafánál 
NORMAKERT ÉTTEREM
1121 Budapest, Eötvös út 59. 
Tel: 1/391-7151, 30/861-2199
A program: 2 fő részére egy 3 fogásos ebéd vagy vacsora (előétel, 
leves, desszert), amely szabadon választható az étterem étlapjáról. 

Gasztronómia

Korlátlan büféebéd
MONGOLIAN BARBECUE
1125 Budapest, Márvány u. 19/a. 
Tel: 1/212-3743
A program: 2 fő részére büféebéd korlátlan étel és 
italfogyasztással, hétfőtől csütörtökig 12:00-17:00 között, 
december 24.-január 1. időszak kivételével bármikor.

Pihentető wellness nap Simontornyán
FRIED KASTÉLY SZÁLLODA**** ÉS ÉTTEREM
7081 Simontornya, Malom út 33. - Tel: 74/486-560
A program: 1 főnek egész napos belépő a wellness részlegbe + 
30 perc frissítő svéd-, szépítő arc-, vagy fájdaloműző hátmasszázs 
VAGY 2 főnek 1 napos wellness részleg belépő.

Kubai salsa tanfolyam
SALSA FUERTE TÁNCISKOLA 
8 helyszínen országszerte: Budapest 7. kerület, Debrecen, Gyöngyös, 
Győr, Miskolc, Szombathely, Veszprém, Zalaegerszeg.
Tel: 70/427-7211
A program: 1 fő részére 6 alkalom kubai salsa táncóra.
 ℹ   14 éven felülieknek. A tanfolyamok helyszínenként változó időpontokban 
indulnak. 
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Hajós programok a Dunán  
HUNGÁRIA KONCERT
Találkozási pont: Duna Palota
1051 Budapest, Zrínyi u. 5. - Tel: 1/317-2754, 1/317-1377
A program: 2 fő részére Drink&Cruise 14:00, 19:00 vagy 22:00 
órai kezdettel VAGY Party & Cruise program VAGY 3 fő részére 
Coffee & Cruise 12:00 órai kezdettel.
 ℹ   Jegyátvétel a Duna Palotában 30 perccel indulás előtt.

Láthatatlan Kiállítás vacsorával 
1024 Budapest, Kis Rókus u. 16–20. Millenáris Park, B épület.
Tel: 20/771-4236
A program: 2 fő részére Láthatatlan Kiállítás túra és 2 fogásos 
Láthatatlan Vacsora.

Barista képzés 
BAREXPERT CSOPORT
1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 92. 
Tel: 20/551-1013, 20/435-0909
A program: 1 fő részére 4 órás Hobby Barista képzés.

Csokoládé Múzeum
1162 Budapest, Bekecs u. 22. - Tel: 1/401-5000
A program: 2 főre Praliné Túra saját csokoládé készítéssel, 
filmvetítéssel, forró csokival. A vendégek látogatást tesznek 
a Rákóczi Pincébe, ahol a felnőtteknek pálinka kóstolóval, 
a gyermekeknek itt is csokoládéval kedveskednek. A saját 
csokoládé mellé a Múzeum egyedi ajándékot ad az Energia Kupon 
tulajdonosának. A program kb. 2 órás.

Ínyenc főzőtanfolyam
CHEFPARADE FŐZŐISKOLA
1094 Budapest, Páva u. 13. / 1023 Budapest, Bécsi út 27.
Csoki és Süti Műhely: 1051 Budapest, Sas u. 21
Tel: 1/210-6042
A program: 1 főnek 1 alkalom főző villámkurzus (kb. 3 óra) VAGY 
1 alkalom csoki/süti készítő kurzus a Csoki és Süti Műhelyben 
(kb. 3 óra).  

Főző randi 
WWW.RAPIDRANDI.HU
1094 Budapest, Páva u. 13. 
Tel: 30/593-2700
A program: 1 fő részére „Főző Randi”.

Vacsora a Jazz Clubban 
BUDAPEST JAZZ CLUB BISTRO
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. - Tel.: 1/798-7289
A program: 2 fő részére bármilyen egyszemélyes leves + burger 
vagy szendvics vacsora.

Görög vacsora Szentendrén 
GÖRÖG KANCSÓ ÉTTEREM
2000 Szentendre, Dunakorzó 9. 
Tel: 26/303-178
A program: 2 fő részére bármilyen egyszemélyes főétel (a 
kacsamájas bélszínt kivéve) körettel + 1-1 desszert, melyek 
szabadon választhatóak az étterem étlapjáról VAGY 2 fő részére 
kacsamájas bélszín körettel.

Igazi sörkedvelőknek 
PIRÍTÓS PUB
1075 Budapest, Kazinczy utca 52/c. - Tel: 1/631-5268
A program: 2 főre 1-1 pirítós specialitás és desszert, valamint 2-2 sör 
(0,5l/tétel/fő), vagy likőr/pálinka/rakija (2cl/tétel/fő), vagy üdítő VAGY 2 
főre 2-2 pirítósra való és 2-2 sör (0,5l/tétel/fő), vagy likőr/pálinka/rakija 
(2cl/tétel/fő), vagy üdítő. Szabadon választható a pub kínálatából.
 ℹ   A szolgáltatás csütörtök, péntek, szombat 19:00 után nem vehető igénybe.

Ínycsiklandozó falatok Gödöllőn 
SOLIER CAFÉ
2100 Gödöllő, Dózsa György út 13. 
Tel: 20/396-5512, 20/322-0372
A program: 2 fő részére 1-1 főétel + 1-1 desszert szabadon 
választható az étterem étlapjáról.

Indiai vacsora Debrecenben
KASHMIR ÉTTEREM DEBRECEN
4026 Debrecen, Péterfia utca 42-44. 
Tel: 52/321-560, 70/705-8149
A program: 2 fő részére 1-1 főétel + 1-1 desszert szabadon 
választható az étterem étlapjáról.

Vacsora Szolnok környékén
CONVOY CITY
5081 Szajol, Széchenyi krt. 35.
A program: 2 fő részére 1-1 leves/meleg előétel, 1-1 kész-, hal-, 
vad- vagy tészta étel és 1-1 desszert VAGY 2 fő részére 1-1 leves 
és 1 kétszemélyes tál.

Családi étkezés Győrben
HAJÓ ÉTTEREM
9022 Győr, Móricz Zsigmond rakpart – III. hajó 
Tel: 96/337-700, 96/337-701, 30/333-7700
A program: 2 felnőtt és 2 gyerek részére 1-1 Pub étel VAGY 2 
főnek 1-1 tészta/ szárnyas/ sertés főétel + 1-1 desszert.

Belga ízek Debrecenben
BELGA ÉTTEREM ÉS SÖRÖZŐ
4025 Debrecen, Piac u. 29. - Tel.: 52/536-373
A program: 2 fő részére Camambert diós bundában almás krokettel/
bármilyen sertéshúsból készült étel, valamint 1-1 üveg sör/üdítő/
víz szabadon választva az itallapról VAGY 6 db üveges sör szabadon 
választva az itallapról, valamint  2 adag sült/steak burgonya VAGY Egy 3 
literes Leffe/Hoegaarden zsiráf sör 3 adag sült burgonyával.
 ℹ   Sörfogyasztás 18 éven felülieknek.
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Füredi finomságok 
KOCZOR PINCÉSZET
8230 Balatonfüred, Bocsár dűlő 0118/12 hrsz. 
Tel: 30/743-1508, 87/342-873
A program: 2 főre 3 fogásos ebéd vagy vacsora (előétel vagy 
leves, főétel, desszert) a Koczor vendéglőben, amely szabadon 
választható az étlapról + 1-1 pohár bor a Ház Borából.
 ℹ   Májustól szeptember végéig H-V: 12:00-21:00, ezen kívül bejelentkezés 
alapján. Borfogyasztás 18 éven felülieknek.

Szekszárdi prémium borok
SZENT GAÁL PINCÉSZET
7173 Zomba, Szentgál-szőlőhegy 83. - Tel: 74/431-256
A program: 2 főre 6 tételes prémium borkóstoló (0,5 dl/fő/tétel) 
borkorcsolyával (pogácsa, sajt) az alábbi borokból: Kadarissimo, 
Obsessio, Bikavér Válogatás, Merlot, Cabernet Sauvignon 
Válogatás és Passionata.
 ℹ   18 éven felülieknek.

Takler Pince és Panzió
7100 Szekszárd, Decsi-Szőlőhegy 1799 hrsz.
Tel.: 74/311-961; 20/429-2430
A program: 2 főnek 5 tételes Alap borkóstoló + borkorcsolyaként 
egy sajttál.
 ℹ   Alkoholos ital fogyasztása csak 18 éven felülieknek.

Móri borkóstoló
CSETVEI PINCE
8060 Mór, Hársfa utca hrsz. 737.
Tel.: 20/316-8551, 20/936-2478
A program: 2 fő részére 5 tételes borkóstoló (1 dl/fő/tétel).
 ℹ   Alkoholos ital fogyasztása csak 18 éven felülieknek.

Trattoria la Prima
7400 Kaposvár, Fő utca 2.
Tel.: 30/303-2917
A program: 2 fő részére egy „Szárnyas kavalkád” kétszemélyes 
válogatás VAGY 2 fő részére 1-1 leves + 1-1 főétel a Rizottók/ 
Pizzák/ Tészták/ Saláták kategóriákból választva + 1-1 desszert.

Pálinkában a gyümölcs lelke
SOMLÓ SPIRIT PÁLINKAHÁZ 
8481 Somlóvásárhely, Somló-hegy 044/4 hrsz.
Tel: 20/777-1077
A program: 2 főre 6 féle pálinkakóstoló (2cl/tétel/fő) 
üzemlátogatással egybekötve, mellé sós falatok.
 ℹ   18 éven felülieknek.

Villányi borkóstoló
BOCK ÓBOR ÉTTEREM
7772 Villány, Batthyány utca 15. Tel: 72/492-919, 30/997-5600
A program: 2 főre 10 tételes borkóstoló (1. vagy 2. variáció) + 2 
adag borkorcsolya + 2 víz VAGY 3 főre 6 tételes borkóstoló (2. vagy 
3. variáció) borkorcsolyával VAGY 3 főre 10 tételes borkóstoló (1. 
variáció) VAGY 4 főre 6 tételes borkóstoló (bármelyik variáció).
 ℹ   18 éven felülieknek. A borkóstoló variációk megtekinthetők a Bock honlapján.

Az egri borvidék kiválóságai 
THUMMERER PINCE – MAGTÁR FOGADÓ
3325 Noszvaj, Szomolyai út 2/a. - Tel: 20/946-2178
A program: 2 főre pincelátogatás 6 tételes borkóstolóval és 
borkorcsolyával (házi sajtok, házi kenyerek) a Thummerer Pincében 
(csoportos program) VAGY 2 főre 5 tételes pálinkakóstoló a Magtár 
Borozóban, falusi hideg falatokkal (hideg kacsamáj zsírjában házi 
kenyérrel) VAGY 2 főre 3 fogásos vacsora (előétel, főétel, desszert) a 
Magtár Fogadóban + 1 palack Thummerer bor.
 ℹ   18 éven felülieknek.

Borkóstoló sommelier-vel Szolnokon  
SZOLNOKI BORKÖR - BOR BÁR ÉS VINOTÉKA
5000 Szolnok, Sóház u. 8. 
Tel: 30/485-4464
A program: 2 fő részére 6 tételes borkóstoló + borkorcsolya + 
tószegi ásványvíz.
 ℹ   18 éven felülieknek.

Ínyenc falatok és borok Fertőrákoson
RÁSPI ÉTTEREM ÉS BORÁSZAT
9421 Fertőrákos, Fő u. 72. - Tel: 99/355-146
A program: 2 főre 7 tételes borkóstoló (0,5 dl/tétel/fő) az alábbi 
borokból: Leányka, Kékfrankos válogatás, Mágus Cuvée, Pinot 
Noir, Zweigelt válogatás, Syrah, Zweigelt VAGY 2 főre 2 fogásos 
ebéd/vacsora (báránycsülök és túrógombóc) + 1-1 pohár Mágus 
Cuvée + 1-1 kávé.
 ℹ   Borkóstolás 18 éven felülieknek.

Gyilkosság a vacsorán
JOINT EVENTS
Változó helyszínek Budapesten és vidéken is:
www.gyilkossagavacsoran.hu - Tel: 30/919-6211
A program: 1 főre 1 alkalom „Gyilkosság a vacsorán” interaktív 
vacsora színház 4 fogásos vacsorával. Időtartam kb. 3-4 óra.

India ízei Szegeden 
TAJ MAHAL ÉTTEREM
6722 Szeged, Gutenberg utca 12. 
Tel: 62/452-131
A program: 2 fő részére bármilyen főétel körettel szabadon 
választható az étterem étlapjáról VAGY 2 főre 1-1 leves szabadon 
választható az étterem étlapjáról + egy kétszemélyes Tandoori tál 
körettel.

Romantikus vacsora Kecskeméten
FEKETE GÓLYA ÉTTEREM
6000 Kecskemét, Borbás utca 50.
Tel: 76/702-638, 30/445-3140
A program: 2 fő részére egy kétszemélyes tál és 1-1 desszert 
szabadon választható az étterem étlapjáról.

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



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! 
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#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

www.feldobox.hu
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harmónia
ajándékkártya

 
� 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

www.feldobox.hu
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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.

Fontos információk / felhasználási feltételek
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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.


