
Regulamin kart podarunkowych 

Obowiązuje od 20.04.2021 

 

I Definicje w niniejszym Regulaminie: 

 

Wydawca - JWCO Jędrzej Wieczorkiewicz w Kobylnikach, przy ul. Żurawiej 12, 62-090 

Kobylniki, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, posiadającym numer 

NIP: 7811042800, REGON: 634335103 

Sklep – platforma sprzedaży Towarów, ogólnodostępna w domenie lidiakalita.pl, w ramach 

której sprzedawane są Towary, 

Towary – autorskie kolekcje oznaczone markami Lidia Kalita lub Miss LK oferowane w 

Sklepie, 

Użytkownik – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej, 

Nabywca – osoba, która nabywa Kartę Podarunkową w ramach wymiany środków 

pieniężnych, 

Karta Podarunkowa – karta, która stanowi elektroniczny bon towarowy o określonej 

wartości, umożliwiająca Użytkownikowi wymianę na Towary w Sklepie. 

 

II Warunki ogólne 

1. Regulamin określa ogólne warunki użytkowania Karty Podarunkowej. 

2. Karta Podarunkowa jest nabywana w drodze umowy sprzedaży w zamian za środki pieniężne.  

3. Wydawca zobowiązuje się do honorowania Kart Podarunkowych i ich realizacji w Sklepie w 

terminie wskazanym na Karcie Podarunkowej. 

4. Nabywca po zakupieniu Karty Podarunkowej otrzymuje ją w wersji elektronicznej na wskazy 

adres e-mail w ciągu 3 godzin w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00 lub w najbliższy 

dzień roboczy w przypadku zamówień w weekendy, dni świąteczne oraz poza godzinami 

pracy Sklepu. Kartę Podarunkową w formie wiadomości e-mail, zawierającą treść kuponu, na 

którą składa się: z grafika z kodem rabatowym, wartość kodu oraz termin realizacji Karty 

Podarunkowej. Wydawca zaleca weryfikację folderów poczty elektronicznej, a w 

szczególności folderu SPAM. 

5. Wartość Karty Podarunkowej jest wyrażona w polskiej walucie (PLN). 

6. Wartości nominalne Karty Podarunkowej mogą wynosić: 

a) 200 zł (słownie: dwieście złotych) 

b) 500 zł (słownie: pięćset złotych) 

c) 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) 

7. Karty Podarunkowej nie można zakupić przy użyciu drugiej Karty Podarunkowej zakupionej w 

Sklepie. 

8. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne. Również, gdy Karta 

Podarunkowa nie zostanie zrealizowana w terminie ważności. 

9. Karta Podarunkowa zachowuje ważność przez trzy miesiące od dnia jej wydania Nabywcy. 

Aktywacja następuje w momencie wydania Karty Podarunkowej i obowiązuje wyłącznie w 

okresie ważności, który nie może zostać przedłużony. 



10. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skradzioną lub utraconą Kartę Podarunkową po jej 

wydaniu Nabywcy, jak również Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się nią 

przez osobę trzecią. 

II Zasady korzystania z Karty Podarunkowej 

1. Użytkownik realizuje Kartę Podarunkową wpisując kod w procesie dokonywania płatności za 

Towary w Sklepie.  

2. Jeśli wartość nabywanego Towaru jest wyższa niż wartość Karty Podarunkowej, Użytkownik 

zobowiązany jest do zapłaty różnicy pomiędzy ceną Towaru i wartością Karty Podarunkowej. 

3. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem 

pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą. 

4. Dana Karta Podarunkowa może zostać zrealizowana tylko raz w jednej płatności za Towar, 

może to być zakup jednego lub kilku Towarów pochodzących z kolekcji oferowanych w 

Sklepie.  

5. W przypadku, gdy kwota wykorzystana w jednorazowej transakcji jest niższa niż wartość Kart 

Podarunkowej, Użytkownik otrzyma nową Kartę o nowej wartości, równej kwocie jaka 

pozostała po wykorzystaniu pierwotnej Karty Podarunkowej. Termin ważności i warunki 

nowej Karty Podarunkowej będą takie same jak w pierwotnej Karcie. 

6. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie 

przepisy prawa dotyczące bonów towarowych. 

7. Wydanie Karty Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów 

i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.  

8. Płatność za Kartę Podarunkową odbywa się wyłącznie poprzez płatność elektroniczną. 

 

III Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.lidiakalita.pl 

2. Wydawca zastrzega prawo do zmiany warunków określonych w niniejszym Regulaminie. 

Użytkownika obowiązują warunki wiążące w chwili nabycia Karty Podarunkowej. 

 

 


