REGULAMIN REALIZACJI NAGRÓD II STOPNIA - VOUCHERÓW / KART UPOMINKOWYCH
W LOTERII PROMOCYJNEJ „FESTIWAL NATURALNYCH PRZEKĄSEK”
REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ DECATHLON (e-karty podarunkowej)
1. Karta podarunkowa jest doładowana na kwotę 200 zł/brutto
2. Karta podarunkowa jest ważna przez dwadzieścia cztery (24) miesiące od momentu
aktywowania jej.
3. Karta Podarunkowa jest produktem pozwalającym jego posiadaczowi dokonywać zapłaty za
zakupy, jednorazowo lub wielokrotnie, uzupełniając w razie konieczności zapłatę inną formą
płatności w sklepach należących do spółki Decathlon sp. z o.o. w Polsce oraz w sklepach
Decathlon prowadzonych przez spółki z grupy Decathlon w Czechach, Monako, Niemczech,
Bułgarii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Hiszpanii, Holandii, Francji, Portugalii, Rumunii, Szwecji,
Turcji, na Węgrzech i we Włoszech; Karta Podarunkowa honorowana jest także w trakcie
dokonywania zakupów przez stronę sklepu internetowego decathlon.pl.
4. Datę ważności Karty Podarunkowej Laureat może sprawdzić samodzielnie na stronie
www.decathlon.pl w zakładce „Karta Podarunkowa” lub w sklepie stacjonarnym Decathlon.
Po upływie ważności Karty Podarunkowej nie ma możliwości jej realizacji i nie jest możliwa
wypłata i zwrot środków pieniężnych, które pozostały na Karcie Podarunkowej.
5. Karty Podarunkowe są produktami zastępującymi środki pieniężne.
6. W czasie jednej transakcji w sklepie stacjonarnym Klient może zrealizować maksymalnie 6
Kart Podarunkowych. W czasie jednej transakcji na decathlon.pl - maksymalnie 10 Kart
Podarunkowych.
7. Karta Podarunkowa nie może być wymieniona na gotówkę. Kartą Podarunkową nie można
płacić za zakup Karty Podarunkowej i innych produktów zastępujących środki płatnicze. Karty
Podarunkowej nie można też wymieniać na inną Kartę Podarunkową. Płatność za wszystkie
zamówienia odbywa się w polskich złotych.
8. Jeżeli dokonany przez Klienta zakup nie wyczerpie całej wartości kwoty znajdującej się na
Karcie Podarunkowej, pozostałe środki pieniężne znajdujące się na Karcie Podarunkowej
będą do dyspozycji Klienta przy kolejnych zakupach, aż do wyczerpania znajdującej się na
Karcie Podarunkowej kwoty lub do czasu upłynięcia terminu ważności Karty Podarunkowej.
9. Karta Podarunkowa nie może być wymieniona na gotówkę, nie ma też możliwości
wydawania reszty w przypadku, gdy wartość transakcji zakupu towaru jest mniejsza niż
wartość Karty Podarunkowej. Nie jest możliwe wystawienie duplikatu karty w razie jej
zagubienia, kradzieży lub utraty ważności. Datę ważności Karty Podarunkowej Klient może
sprawdzić samodzielnie na stronie internetowej :
https://kartapodarunkowa.decathlon.pl/saldo lub w sklepie Decathlon. Po upływie ważności
Karty Podarunkowej nie ma możliwości jej realizacji i nie jest możliwa wypłata środków
pieniężnych, które pozostały na Karcie Podarunkowej. W przypadku zwrotu towarów
zakupionych za Kartę Podarunkową nie przysługuje zwrot gotówki.
10. Klient może zapłacić Kartą Podarunkową całą cenę kupowanych towarów lub jej część, a
resztę dopłacić gotówką lub kartą płatniczą; w przypadku transakcji w sklepie internetowym
decathlon.pl Klient może dopłacić resztę kwoty kartą kredytową, kartą debetową lub
przelewem online. Płatności Kartą Podarunkową w sklepie internetowym decathlon.pl nie
można łączyć z paczką za pobraniem oraz przelewem tradycyjnym.
11. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia ewentualnego zwrotu lub reklamacji towarów
zakupionych przez Klienta przy użyciu Karty Podarunkowej, Decathlon zwróci Klientowi
zapłaconą w sklepie internetowym kwotę w formie Karty Podarunkowej o wartości równej

wartości kwoty wykorzystanej z Karty Podarunkowej zrealizowanej na zakup zwracanego
towaru – kwota zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od daty zwrotu towaru lub pozytywnego
rozpatrzenia reklamacji.
12. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia ewentualnego zwrotu lub reklamacji towarów
zakupionych przez Klienta przy użyciu Karty Podarunkowej, Decathlon zwróci Klientowi
zapłaconą w sklepie stacjonarnym kwotę poprzez wydanie Klientowi nowej Karty
Podarunkowej o wartości równej cenie zwracanego lub reklamowanego towaru. Dopłaty do
transakcji gotówką lub kartą zostaną zwrócone analogicznie według źródła płatności.
13. Szczegółowy regulamin korzystania z karty podarunkowej znajduje się pod adresem:
https://kartapodarunkowa.decathlon.pl/regulamin

REGULAMIN KARTY UPOMINKOWEJ DOUGLAS (Vouchera elektronicznego)
1. Voucher jest doładowany na kwotę 200 zł/brutto
2. Voucher jest ważny bezterminowo.
3. Voucher elektroniczny Douglas lub Voucher elektroniczny – bon towarowy na okaziciela,
uprawniający jego posiadacza do realizacji vouchera w Perfumeriach Douglas na terenie
Polski oraz w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www.douglas.pl.
4. Voucher elektroniczny o określonej wartości 200 zł upoważnia do realizacji vouchera we
wszystkich perfumeriach Douglas w Polsce oraz na www.douglas.pl.
5. Voucher elektroniczny może być użyty tylko jednorazowo. Nie ma możliwości realizacji
vouchera poniżej jego wartości. W przypadku dokonania zakupów powyżej kwoty vouchera
różnicę należy dopłacić gotówką, kartą płatniczą lub inną kartą upominkową (w tym
voucherem elektronicznym). W ramach jednych zakupów (jednocześnie) można dokonać
zakupów przy użyciu maksymalnie 3 kart upominkowych w sklepie internetowym oraz 5 kart
upominkowych w perfumeriach stacjonarnych.
6. Voucher nie podlega zwrotowi, oraz wymianie na gotówkę w całości lub w części.
7. Posiadacz vouchera ma prawo w każdym czasie dokonać sprawdzenia aktualnej wartości
Vouchera Elektronicznego Douglas. Sprawdzenie wartości może być dokonane bezpośrednio
w Perfumeriach Douglas na terenie Polski lub pod numerem infolinii Wydawcy 0 801 101 700
lub 022 330 98 98 oraz na www.douglas.pl/KartaUpominkowa
8. Szczegółowy regulamin korzystania z vouchera elektronicznego znajduje się pod adresem:
https://www.douglas.pl/index_c0093.html
REGULAMIN VOUCHERA/BILETU OTWARTEGO EBILET.PL
1. Voucher jest doładowany na kwotę 200 zł/brutto
2. Karta upominkowa jest ważna przez dwanaście (12) miesięcy od od momentu aktywowania
jej.
3. Voucher nie może zostać zrealizowany na zakup biletów na wydarzenia, na które sprzedaż
prowadzona jest w walucie innej niż polski złoty.
4. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości, ani w części.
5. Posiadaczowi vouchera nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy (eBilet
Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 496514) z tytułu utraty, kradzieży, zniszczenia
Vouchera, czy utraty jego ważności.
6. Voucher może być wykorzystany do opłacenia nim rezerwacji wybranego Biletu oferowanego
w serwisie transakcyjnym eBilet.pl, za wyjątkiem Biletów na wydarzenia, o których mowa w
punkcie 32). Zakup Biletu przy użyciu Vouchera jest uzależniony od dostępności Biletów na
dane wydarzenie.

7. Brak jest możliwości użycia Vouchera do zapłaty za Bilet, za który Klient zapłacił uprzednio
bez użycia Vouchera. Wydawca nie będzie zwracał Klientów środków pieniężnych za Bilet,
jeśli Klient zdecyduje się na opłacenie rezerwacji Voucherem, już po dokonaniu płatności inną
metodą.
8. W przypadku, gdy cena Biletu, zakupionego przy wykorzystaniu Vouchera jest niższa, niż
aktualna wartość nominalna Vouchera, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu w
gotówce niewykorzystanych środków pieniężnych. W takiej sytuacji, pozostałe środki
pieniężne pozostają do wykorzystania przy następnych zakupach w serwisie transakcyjnym
eBilet.pl.
9. W przypadku, gdy cena Biletu, zakupionego przy wykorzystaniu Vouchera jest wyższa, niż
aktualna wartość nominalna Vouchera, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy w
cenie. Dopłata będzie się odbywać za pomocą metod płatności udostępnianych przez serwis
transakcyjny eBilet.pl.
10. Użytkownik może posługiwać się Voucherem wielokrotnie do wyczerpania limitu kwotowego
przypisanego do Vouchera lub do skończenia jego terminu ważności.
11. Przy dokonywaniu zakupu określonego Biletu Użytkownik może wykorzystać wyłącznie jeden
Voucher. Jeżeli cena zakupionego Biletu jest wyższa od wartości nominalnej Vouchera
Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy w cenie. Dopłata będzie się odbywać za
pomocą metod płatności udostępnianych przez serwis transakcyjny eBilet.pl.
12. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Vouchera w następujących przypadkach: a) upływu
terminu ważności Vouchera; b) uszkodzenia Vouchera w stopniu uniemożliwiającym
odczytanie unikalnego kodu zapisanego na nim; c) braku technicznej możliwości realizacji
Vouchera, w szczególności w przypadku nieuzyskania połączenia z systemem informatycznym
Wydawcy.
13. Posiadacz vouchera ma prawo w każdym czasie sprawdzenia jego aktualnej wartości.
Sprawdzenie wartości może być dokonane przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta eBilet: na
adres rezerwacje@ebilet.pl lub pod numerem telefonu: (22) 122 80 99.
14. Wszelkie pytania dotyczące Vouchera należy kierować na adres e-mail Wydawcy:
rezerwacje@ebilet.pl lub pod numer telefonu: (22) 122 80 99.
15. Szczegółowy regulamin korzystania z vouchera znajduje się pod adresem: https://ebiletmedia.azureedge.net/media/33316/regulamin-vouchera_13_08_2019.pdf

REGULAMIN KARTY UPOMINKOWEJ IKEA (karta wirtualna – elektroniczny kod QR)
1. Karta jest doładowana na kwotę 200 zł/brutto
2. Karta upominkowa jest ważna bezterminowo.
3. Karta upominkowa wydana na okaziciela w ramach limitu dostępnych na niej środków
pieniężnych uprawnia do nabycia towarów lub usług oferowanych w sklepach IKEA w Polsce i
za granicą (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu karty upominkowej IKEA, do którego
link znajduje się w pkt 8 poniżej).
4. Kartę można wykorzystać wielokrotnie aż do wyczerpania dostępnych na niej środków.
5. Po otrzymaniu karty podarunkowej posiadacz Karty płaci przy użyciu Karty poprzez okazanie
jej w kasie sklepu IKEA lub, w przypadku zakupów na IKEA.pl, poprzez wpisanie numeru Karty
we właściwym polu formularza podczas składania zamówienia.
6. Zapłata Kartą powoduje pomniejszenie salda Karty o kwotę równą cenie towaru lub usługi.
Jeśli cena ta jest:
a. niższa niż aktualne saldo Karty - Klientowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w
gotówce, ale może wykorzystać Kartę do dalszych zakupów z użyciem Karty;
b. wyższa niż aktualne saldo Karty - Klient jest zobowiązany do zapłaty różnicy w cenie.

7. Środki zgromadzone na Karcie podarunkowej nie podlegają wymianie na środki pieniężne w
całości lub części.
8. Szczegółowy regulamin korzystania z karty podarunkowej znajduje się pod adresem:
https://www.ikea.com/pl/pl/localapps/pdf/regulaminy/2019/regulamin_karta_upominkowa.pdf

REGULAMIN KARTY UPOMINKOWEJ ZALANDO

1. Karta upominkowa jest doładowany na kwotę 200 zł/brutto
2. Karta upominkowa jest ważna bezterminowo. Kartę upominkową można zrealizować
wyłącznie w polskim sklepie Zalando.
3. Karty upominkowe można wykorzystać wyłącznie do nabycia produktów Zalando i
produktów partnera Zalando, jednak nie do nabycia dalszych kart upominkowych. Jeśli
wartość karty upominkowej nie wystarczy do złożenia zamówienia, to różnicę można pokryć
przy użyciu jednej z oferowanych metod płatności.
4. Karty upominkowe mogą zostać wykorzystane tylko przed zakończeniem procedury
zamawiania. Kwota karty upominkowej nie może być wypłacona w gotówce, nie są na nią
także naliczane odsetki.
5. Szczegółowy regulamin korzystania z karty podarunkowej znajduje się pod adresem:
zalando.pl/zalando-regulamin

