Regulamin Karty Podarunkowej Skrzat
1. Regulamin określa zasady korzystania z Karty podarunkowej wydawanej przez sklep Skrzat z siedzibą
w Luboniu (62-030) przy ul. Żabikowskiej 45, NIP 777-111-87-08.
2. Kartę można otrzymać po spełnieniu określonych warunków zawartych w dalszej części Regulaminu.
3. Karta jest ważna w okresie wskazanym przez wydawcę tj. 12 m-cy od daty aktywacji w kasie.
4. Karta nie podlega wymianie na gotówkę i nie może być zwrócona wydawcy.
5. Początkowa wartość nominalna karty podarunkowej Skrzat otrzymywanej w zamian za środki
pieniężne może wynosić według wyboru Nabywcy nie mniej niż 50 zł.
6. Saldo karty i datę jej ważności można sprawdzić w kasie sklepu.
7. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za karty skradzione lub zgubione.
8. Zakup karty podarunkowej nie podlega żadnym upustom, rabatom oraz innym akcjom promocyjnym.
9. Karta nie podlega zastrzeżeniu oraz zablokowaniu.
10. Ryzyko przypadkowej utraty karty podarunkowej Skrzat przechodzi na Nabywcę w momencie
przekazania mu karty.
11. Do realizacji karty podarunkowej konieczne jest:
a) podanie 20-znakowego kodu identyfikującego kartę wraz z zakodowanym kodem karty (kod PIN)
w celu przeprocesowania transakcji z użyciem Karty przez czytnik kart dostępny w sklepie Skrzat.
12. Nabywca może posługiwać się kartą podarunkową Skrzat wielokrotnie do wyczerpania limitu
przypisanego do karty lub do upływu terminu ważności Karty.
13. Wydawca ma prawo odmówić realizacji karty podarunkowej Skrzat w przypadku:
a) upływu terminu ważności karty podarunkowej,
b) uszkodzenia karty w stopniu uniemożliwiającym danych zapisanych na karcie,
c) braku technicznej możliwości realizacji karty podarunkowej Skrzat (w szczególności w sytuacji braku
możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym wydawcy), z tym zastrzeżeniem jednak,
że wydawca umożliwi realizację karty niezwłocznie po ustaniu przeszkody,
d) braku weryfikacji transakcji poprzez użycie przypisanego do karty kodu PIN.
14. Zakup karty oznacza zgodę Klienta na warunki określone w niniejszym regulaminie.
15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
16. Sklep Skrzat zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu
i poinformowania o tym uczestników poprzez udostępnienie zmienionej wersji regulaminu.

