Regulamin bonu podarunkowego
Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa ogólne zasady nabywania
i użytkowania bonu podarunkowego.

I. Definicje
1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
•

Bon Podarunkowy - bon towarowy wydany na okaziciela, upoważniający do
jednokrotnego dokonania zakupu w Punktach Sprzedaży w zakresie
ustalonego limitu kwotowego posiadający nr ewidencyjny, pieczątkę, podpis
osoby wystawiającej oraz datę ważności.

•

Sprzedawca - „SONIA DRAGA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Fitelberga 1, 40-588 Katowice, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000100264, której nadano
numer identyfikacyjny NIP 6342075903 oraz osoby upoważnione przez
Sprzedawcę.

•

Użytkownik - każdorazowy posiadacz i okaziciel Bonu Podarunkowego.

•

Punkty Sprzedaży - salony sprzedaży Sprzedawcy, których lista dostępna
jest na stronie www.soniadraga.pl/ksiegarnie oraz sklep internetowy
www.soniadraga.pl .

•

Towary - produkty oferowane do sprzedaży w Punktach Sprzedaży.

•

Transakcja - operacja dokonana przy użyciu Bonu Podarunkowego,
polegająca na wymianie całości lub części kwoty na którą Bon Podarunkowy
wystawiono na Towary.

II. Nabycie i wydanie Bonu Podarunkowego
1. Bon Podarunkowy może zostać nabyty w Punktach Sprzedaży.
2. Użytkownik ma możliwość zakupu Bonu Podarunkowego na kwotę 50 zł lub
100 zł.
3. Bon Podarunkowy wydawany jest Użytkownikowi na nośniku fizycznym.
4. Zapłata za Bon Podarunkowy może nastąpić gotówką lub za pomocą karty
płatniczej akceptowanej przez Sprzedawcę bądź poprzez płatności
elektroniczne
udostępnione
w
ramach
sklepu
internetowego
www.soniadraga.pl . Płatność za Bon Podarunkowy nie może być dokonana
przy użyciu innego Bonu Podarunkowego.
5. Bon Podarunkowy w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest
instrumentem płatniczym.

6. Bon Podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę)
w całości lub w części, a opłacona wartość Bonu Podarunkowego nie podlega
oprocentowaniu.
7. Poza przypadkami określonymi przepisami prawa, Bon Podarunkowy
zakupiony w Punktach Sprzedaży nie podlega zwrotom.
8. Nabywca Bonu Podarunkowego zakupionego w sklepie internetowym
www.soniadraga.pl będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy
sprzedaży Bonu Podarunkowego bez podawania jakiejkolwiek przyczyny
w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy o Bon
Podarunkowy
zawartej
za
pośrednictwem
sklepu
Internetowego
www.soniadraga.pl oraz jej zwrot podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu
wynikającym z obowiązujących przepisów prawa dotyczących praw
konsumenta oraz regulaminu sklepu internetowego www.soniadraga.pl.
9. Sprzedawca nie wydaje duplikatów Bonu Podarunkowego.
III. Użytkowanie Bonu Podarunkowego
1. Bon Podarunkowy daje możliwość jednokrotnego dokonania zakupu Towarów
w Punktach Sprzedaży do wysokości jego wartości.
2. Bon Podarunkowy należy okazać Sprzedawcy przed dokonaniem Transakcji.
3. Termin ważności Bonu Podarunkowego wynosi 3 miesiące od daty jego nabycia
od Sprzedawcy. Datę ważności każdorazowo uzupełnia Sprzedawca.
4. Przy realizacji Bonu Podarunkowego, Użytkownikowi nie przysługuje prawo
otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość otrzymywanego Towaru jest niższa
niż wartość Bonu Podarunkowego. Pozostała, niewykorzystana wartość Bonu
Podarunkowego przepada.
5. W przypadku gdy cena zakupionego przez Użytkownika Towaru jest wyższa niż
wartość Bonu Podarunkowego Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy
ceny gotówką lub kartą płatniczą/kredytową.
6. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji płatności Bonem Podarunkowym
w przypadku upływu terminu ważności Bonu Podarunkowego.
7. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji płatności Bonem Podarunkowym
w przypadku podejrzenia, iż Bon Podarunkowy został sfałszowany tj.
w szczególności nie został wystawiony przez osobę do tego uprawnioną,
posiada błędny nr ewidencyjny, nie został opłacony lub nie posiada
uzupełnionego pola z datą ważności. Sprzedawca zobowiązuje się do
niezwłocznego wyjaśnienia sytuacji o której mowa powyżej.
8. Bon Podarunkowy jest kartą na okaziciela i może być przekazany drugiej
osobie, która od chwili jej przekazania staje się jego Użytkownikiem.
9. Bon Podarunkowy po upływie terminu jego ważności nie uprawnia do
dokonywania dalszych zakupów. W przypadku upływu terminu ważności Bonu
Podarunkowego niewykorzystana kwota Bonu Podarunkowego nie podlega
zwrotowi i nie może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Użytkownika.

10. Użytkownik jest odpowiedzialny za poprawne użycie i bezpieczeństwo Bonu
Podarunkowego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Bony
Podarunkowe, które zostały utracone bądź, których nośnik, po przekazaniu
Użytkownikowi, został uszkodzony lub zniszczony. W przypadku utraty (w tym
również kradzieży), trwałego uszkodzenia lub zniszczenia nośnika Bonu
Podarunkowego, o których mowa powyżej Bon Podarunkowy nie podlega
odtworzeniu.
IV. Zwrot Towarów zakupionych za pomocą Bonu Podarunkowego
1. W przypadku wydania decyzji reklamacyjnej o uznaniu zwrotu Towaru
obciążonego wadą techniczną zakupionego za pomocą Bonu Podarunkowego,
Użytkownik w zamian otrzyma prawo do wymiany takiego towaru na Towar
pozbawiony wad.
V. Postanowienia końcowe
1. Treść Regulaminu jest dostępna w Punktach Sprzedaży, w siedzibie
Sprzedawcy oraz na stronie internetowej www.soniadraga.pl/ksiegarnie .
2. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Sprzedawca poinformuje o tym
Użytkowników na stronie internetowej www.soniadraga.pl/ksiegarnie .
Regulamin wchodzi w życie od dnia wskazanego w jego zmianie, nie krótszym
niż 7 dni od dnia jego ogłoszenia przez Sprzedawcę, z tym zastrzeżeniem, że
zmiany o charakterze technicznym i informacyjnym bądź takie, które nie
wpływają na pogorszenie sytuacji Uczestników mogą nastąpić w terminie
krótszym.
3. W zakresie spraw związanych ze sklepem internetowym www.soniadraga.pl,
nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się Regulamin Sklepu
Internetowego Sonia Draga, którego każdorazowo aktualna treść dostępna jest
na stronie internetowej www.soniadraga.pl .
4. W razie niezgodności postanowień Regulaminu z bezwzględnie
obowiązującymi przepisami prawa w miejsce postanowień Regulaminu stosuje
się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.

