REGULAMIN BONU UPOMINKOWEGO sklep.us.edu.pl DLA KONSUMENTÓW
1. Wydawca/Akceptant – SPIN-US Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, 40-007 Katowice, ul.
Bankowa 12/147, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice Wschód, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000528989, NIP 9542751204, REGON
360000248;
2. Bon Upominkowy – bon towarowy, którego wartość jest równa wartości nominowanego
bonu upominkowego wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w
Sklepie Wydawcy;
3. Nabywca - osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.), która w Sklepie
otrzymała od Wydawcy Bon, w zamian za przekazanie środków pieniężnych;
4. Użytkownik – każdorazowy posiadacz Bonu;
5. Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży w Sklepie;
6. Usługi – usługi świadczone Sklepie.
I Postanowienia ogólne
1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu i do przyjęcia go do realizacji, po
spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie.
2. Nabywca otrzymuje bon upominkowy w Sklepie w Katowicach, 40-007 Katowice, ul.
Bankowa 12/147 lub na stacjonarnym stoisku sklep.us.edu.pl.
3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie co
najmniej 50 zł. Kwota przekazanych środków pieniężnych stanowi wartość nominalną
Bonu. Bonu nie można nabyć przy użyciu innego bonu podarunkowego.
4. Bon można użyć wyłącznie w sklepie Wydawcy.
5. Bon nie może być wymieniony na środki pieniężne (w tym gotówkę) w całości lub w części,
inny Bon Podarunkowy oraz nie podlega zwrotowi.
6. Bon upominkowy jest wystawiany i realizowany tylko i wyłącznie na okaziciela. Realizacja
transakcji za pośrednictwem Karty będzie stanowiła ważną transakcję również w
przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty w sposób nieuprawniony.
7. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Wydawca nie ponosi
odpowiedzialności za Bony, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich przekazaniu
Nabywcy.
8. Bon jest ważny przez okres 6 miesięcy od daty zakupu. Po upływie terminu ważności Bon
traci ważność.
II. Zasady korzystania z Bonu
9. Wydawca przyjmuje do realizacji w Sklepie wyłącznie niezniszczone Bony posiadające
widoczne zabezpieczenia chroniące przed sfałszowaniem.
10. Przy realizacji Bonu, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość
otrzymywanego Towaru lub świadczonej Usługi jest niższa, niż aktualna wartość
nominalna Bonu.
11. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, gdy wartość
otrzymywanego Towaru lub świadczonej Usługi jest wyższa, niż aktualna wartość
nominalna Bonu.
12. Użytkownik może posługiwać się Bonem tylko raz.
13. Informacja o dacie ważności Bonu widnieje na jego odwrocie.
14. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Bonu m.in. w następujących przypadkach:
- upływu terminu ważności Bonu,
- uszkodzenie Bonu z przyczyn nie leżących po stronie Wydawcy w stopniu
uniemożliwiającym odczytanie danych, zapisanych na Bonie.

III. Niewykorzystanie Bonu
1. W przypadku upływu terminu ważności Bonu, Użytkownik nie ma prawa żądać od
Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.
2. W wypadku, gdy w okresie jej ważności Bon zostanie uszkodzony w stopniu
uniemożliwiającym jego prawidłową eksploatację, Wydawca ma prawo odmówić realizacji
transakcji.
IV. Postanowienia końcowe
1. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne (w tym gotówkę).
2. Wydanie Bonu nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT)
w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Użytkownik w chwili
wydania Bonu otrzymuje od Wydawcy, na żądanie zgłoszone najpóźniej w momencie
wydania Bonu, pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego lub notę
księgową.
3. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują po
upływie 7 dni od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę i po udostępnieniu zmienionego
Regulaminu na stronie internetowej.

