REGULAMIN

KARTY PODARUNKOWEJ SKLEPU

Art & Hobby Studio
Wydawcą

Karty jest ARTE P.H.U. Henryk Skałba, ul.Krakowkie Przedmieście 41/1, 20-076 Lublin, prowadzący sklep z

artykułami dla artystów plastyków i hobbystów pod nazwą Art & Hobby Studio przy ul.Krakowskie Przedmieście 41/1
w Lublinie.
Karta Podarunkowa

wydawana jest na okaziciela, którym może być tylko osoba fizyczna i uprawnia go do jej realizacji

jedynie w sklepie Art & Hobby Studio w Lublinie.
Osoba nabywająca tj. Nabywca otrzymuje od Wydawcy Kartę Prezentową w zamian za przekazanie środków pieniężnych w
nominale karty, za potwierdzeniem w postaci paragonu niefiskalnego.
Nabywca może przekazać Kartę dowolnemu Posiadaczowi celem jej realizacji w sklepie Wydawcy.
I. Warunki ogólne
1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej i do przyjmowania jej do realizacji w
sklepie Art & Hobby Studio, ul.Krakowskie Przedmieście 41/1, 20-076 Lublin w określonym na karcie terminie.
Przekazanie Nabywcy Karty Podarunkowej może być dokonane tylko w sklepie jw.
2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej
Karty Podarunkowej.
3. Karta Podarunkowa może być zrealizowana /wymieniona na towar/ wyłącznie w sklepie Wydawcy.
4. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może
zostać zwrócona Wydawcy z żądaniem zwrotu środków pieniężnych w nominale karty.
5. Realizacja Karty Podarunkowej będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Posiadacz wejdzie w
posiadanie Karty Podarunkowej w sposób nieuprawniony.
6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Prezentowe, które zostały utracone lub uszkodzone po ich
przekazaniu Nabywcy.
7. Nabywcy oraz Posiadaczowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym
również kradzieży) lub zniszczenia Karty Podarunkowej.
II. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej
1. Przy realizacji Karty Podarunkowej, Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce gdy wartość
otrzymywanego towaru jest niższa niż wartość nominalna Karty.
2. Posiadacz zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką lub kartą płatniczą, gdy wartość otrzymywanego
towaru
jest wyższa niż wartość nominalna Karty Podarunkowej.
3. Po realizacji Karty Podarunkowej, Użytkownik przekazuje ją Wystawcy.
4. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w przypadku upływu terminu jej ważności.
III. Przekazanie i realizacja Kart Podarunkowej
1. Nabywca w chwili wydania Karty Podarunkowej otrzymuje od Wydawcy paragon

niefiskalny, potwierdzający

nabycie oraz wartość nominalną nabywanej Karty Prezentowej.
2. Nabywca/Posiadacz w chwili realizacji Karty Prezentowej otrzymuje od Wydawcy paragon fiskalny potwierdzający
zakup oraz wartość kupowanych towarów wraz z ich wyszczególnieniem.
IV. Postanowienia końcowe
1. Nabywca/Posiadacz wraz z otrzymaniem Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego
Regulaminu i akceptuje go w całości.
2. Karta Podarunkowej nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę).
3. Wydanie Karty Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w
rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

4.

Karta Podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem

5.

Nabywca Karty Podarunkowej zobowiązany jest do poinformowania Użytkownika, któremu przekazuje Kartę, o

płatniczym, jak również nie jest inną kartą płatniczą. Karta Podarunkowa jest formą bonu towarowego.
treści niniejszego Regulaminu, a w szczególności o tym, że Karta posiada określony termin ważności i oże być
zrealizowana wyłącznie w Sklepie Art & Hobby Studio w Lublinie, przy ul.Krakowskie Przedmieście 41/1.
6. Regulamin niniejszy jest udostępniony w sklepie Art & Hobby Studio, ul.Krakowskie Przedmieście 41/1 w Lublinie,
oraz

na

stronie

internetowej

www.arthobbystudio.pl.

Wydawca

ma

obowiązek

przekazania

Nabywcy/Posiadaczowi Regulaminu w formie pisemnej na każde jego żądanie.
7. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Karty jednak w sposób nie ograniczający zasad związanych
z realizacją kart wydanych, szczególnie w zakresie wartości nominalnej karty i okresu jej ważności. Wszelkie
zmiany Regulaminu obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego
Regulaminu do wglądu w sklepie Art & Hobby Studio, ul.Krakowskie Przedmieście 41/1 w Lublinie i na stronie
internetowej

www.arthobbystudio.pl.

