REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART PODARUNKOWYCH
SKLEPU „GIERMEK” W PIASECZNIE UL. SZKOLNA 16/9
I. Postanowienia ogólne
1. Sklep Giermek (ul. Szkolna 16/9, 05-500 Piaseczno) zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty
Upominkowej oraz do przyjmowania Karty Upominkowej do realizacji w sklepie. Przekazanie Karty
Upominkowej może być dokonane w sklepie.
2.Nabywca zobowiązuje się do przekazania sklepowi środków pieniężnych w kwocie równej wartości
nominalnej Karty Upominkowej.
3.Zakupiona Karta Prezentowa nie podlega wymianie na środki pieniężne w żadnej formie i nie może zostać
zwrócona do sklepu.
4.Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do sklepu z tytułu pozyskania
dostępu do Karty Upominkowej przez osoby postronne.
5.Można nabyć Karty Upominkowe o wartości 25zł, 50zł, 100zł lub 200zł.
II. Nabycie Kuponu prezentowego i jego aktywacja
1.Karta Upominkowa może zostać zakupiona w Sklepie.
2.Zapłata za Kartę Upominkową może nastąpić gotówką, za pomocą karty płatniczej lub kredytowej.
3.Karta Upominkowa jest ważna do dnia wypisanego przez sprzedawcę na Karcie Upominkowej (inaczej –
przez rok od daty zakupu)
4.Na cenę Karty Upominkowej nie ma wpływu żaden procentowy rabat.
5.Dokonując zapłaty Kartą Upominkową wartość zamówienia jest obniżana o wartość rabatów, które
przysługują nabywcy.
III. Zasady korzystania
1.Karta Upominkowa może być wykorzystana przez każdego Użytkownika, który przedstawi ją w sklepie.
2.Przy realizacji Karty Upominkowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość
kupowanego Towaru jest niższa niż aktualna wartość nominalna Karty Upominkowej. Pozostała część
środków pieniężnych ulega przepadkowi na rzecz Sklepu.
3.Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny Towarów gotówką, kartą płatniczą gdy wartość
otrzymywanego Towaru jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty Upominkowej.
4.Użytkownik może użyć danej Karty Upominkowej tylko raz.
5.Do opłacenia jednego zamówienia Użytkownik może użyć kilku posiadanych Kart Upominkowych.
6.Karta Upominkowa po przekroczeniu terminu ważności jest nieważna i nie może zostać użyta.
IV. Rozliczenia
1.Nabywca w chwili zakupu Karty Upominkowej w sklepie może otrzymać od Wydawcy dokument „Kasa
przyjęła” (KP) potwierdzający jego nabycie oraz potwierdzający wartość nominalną Karty Upominkowej.
2.Użytkownik wykorzystując Kartę Upominkową do opłacenia transakcji otrzymuje paragon lub FV na
wartość całej transakcji.
V. Postanowienia końcowe
1.Użytkownik Karty Upominkowej poprzez użycie Kuponu w sposób określony w Regulaminie oświadcza, że
zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń,
akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się go przestrzegać.
2.Nabywca Kuponu rabatowego poprzez nabycie Karty Upominkowej w sposób określony w Regulaminie
oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, rozumie jego treść, nie wnosi do niego
żadnych zastrzeżeń, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się go przestrzegać.
3.Karta Upominkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem
płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Karta Upominkowa jest formą bonu
towarowego.
4.Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.giermek-sklep.pl oraz w
sklepie. Na żądanie Użytkownika sklep Giermek przekaże Użytkownikowi treść niniejszego Regulaminu w
formie pisemnej.

