Panki, dn. 29.09.2012

REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY RABATOWEJ
PPUH STOLLIDO L i S Kulejewscy Sp.J.
Regulamin reguluje zasady otrzymywania oraz użytkowania karty rabatowej.

I.

DEFINICJE

1) Karta- karta rabatowa, elektroniczny bon towarowy wydawany na okaziciela mający postać
plastikowej karty z danymi umożliwiającymi identyfikację bonu, opiewającego
na oznaczoną wartość pieniężną. Karta rabatowa jest elektronicznym instrumentem płatniczym,
ale nie jest kartą płatniczą,
2) Wydawca- podmiot, którego dane teleadresowe widnieją na Karcie. W tym przypadku PPUH
STOLLIDO L i S Kulejewscy Sp. J, ul. Powstańców Śl.50, 42-140 Panki- salony firmowe
a) Galeria Mebli Stollido, ul. Powstańców Śl. 50, 42-140 Panki,
b) Centrum Meblowe Stollido, ul. Zajęcza 3a, 57-300 Kłodzko,
3) Nabywca- osoba fizyczna, której Wydawca przekazał Kartę,
4) Użytkownik- każdorazowy posiadacz Karty,
5) Saldo karty- kwota, na którą Karta opiewa.
II.

ZASADY PRZYZNAWANIA KARTY RABATOWEJ

1) Karta wydawana jest Nabywcy przez Wydawcę w punkcie informacyjnym danego salonu
meblowego.
2) Aktywacji Karty dokonuje Wydawca.
3) Do otrzymania karty rabatowej, do wykorzystania na dalsze zakupy jest uprawiony klient, który
dokona zakupu.
4) Karta rabatowa nie uprawnia do rabatu na transakcję, na podstawie której została wydana.
5) Karta rabatowa nie ma zastosowania na towary przecenione, wyprzedażowe oraz promocyjne.
6) Karty rabatowe są wydawane w nominałach 25,50,75,100 zł.
7) Minimalna kwota zakupu, uprawniająca do wydania i aktywowania kart rabatowej wynosi 500
zł.
III.

ZASADY UŻYTKOWANIA KARTY RABATOWEJ

1) Aby wykorzystać środki z karty należy dokonać zakupu za min. 250 zł w przypadku karty
o nominale 25 zł, zakup za min. 500 zł w przypadku karty o nominale 50 zł, zakup za min. 750
zł w przypadku karty o nominale 75 zł, zakup za min. 1000 zł w przypadku karty
o nominale 100 zł.
2) Środki na karcie jak również minimalna wartość zakupu, ulega sumowaniu w przypadku ich
wykorzystania jeżeli klient chce wykorzystać karty jednocześnie. Przykład: „Klient posiada
karty o nominałach 50 zł i 100 zł, minimalny zakup wynosi 1500 zł”
3) Termin ważności Karty upływa po 12 miesiącach od dnia, w którym została aktywowana. Okres
ważności Karty nie może zostać przedłużony.
4) Karta traci ważność również w przypadku wykorzystania wartości Karty. Wartość Karty została
określona w złotych polskich.

5) Płatności Kartą akceptowane są wyłącznie w placówkach Wydawcy.
6) Płatność Kartą następuje poprzez jej okazanie i zwrot w placówce Wydawcy.
7) Aktywacja Karty nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu
przepisów podatkowych.
8) Karta nie podlega wymianie na gotówkę.
9) Saldo karty widnieje na jej awersie.
10) Karta wystawiona jest na okaziciela. Realizacja Karty przez jej Nabywcę lub Użytkownika
stanowi ważną transakcję nawet w przypadku, gdy wejdzie on w posiadanie Karty w sposób
nieuprawiony.
11) Nabywca Karty ma obowiązek poinformować okaziciela, któremu Karta została przekazana do
użytkowania o sposobie korzystania z karty i warunkach niniejszego regulaminu.
12) Karta nie jest akceptowana w bankomatach, a tym samym nie stwarza możliwości wypłaty
gotówki, nie może być narzędziem płatniczym w transakcjach internetowych, poleceniach
zapłaty oraz płatnościach jako zlecenie stałe.
13) Środki pozostałe na Karcie po upływie jej terminu ważności przepadają.
14) Dostępne na Karcie środki pieniężne nie podlegają oprocentowaniu.
15) Nabywca Karty jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań w celu ochrony Karty przed jej
utratą, kradzieżą.
16) Wydawca nie odpowiada za nieuprawnione wykorzystanie Karty, jak również za utracenie
i uszkodzenie powstałe po wydaniu Karty Nabywcy.
17) W przypadku zgubienia lub kradzieży nie będzie wydawany duplikat.
18) Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty w następujących przypadkach;
a) upływ terminu ważności
b) brak technicznych możliwości realizacji Karty, powstałych nie z winy Wydawcy.
19) Wartość Karty określa Wydawca z chwilą aktywacji.
V.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Poprzez przyjęcie oraz użycie Karty Nabywca oraz jej każdorazowy Użytkownik akceptuje
i zgadza się przestrzegać wszystkich zasad i warunków niniejszego Regulaminu.
2) Regulamin przyznawania karty rabatowej jest dostępny w salonach meblowych STOLLIDO
oraz na stronie internetowej www.stollido.com
3) Przetwarzanie danych osobowych przez Wydawcę (jeśli dane osobowe zostaną podane)
odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2002 r.,
nr 101,poz.926 z późn.zm.)
4) Przyjęcie karty rabatowej jest dobrowolne.
5) O wszelkich zmianach regulaminu Wystawca Karty poinformuje poprzez udostępnienie
regulaminu w placówkach Wystawcy oraz na stronie ww.stollido.com

