REGULAMIN BONU PODARUNKOWEGO REDLAN
I. Postanowienia ogólne
1. Wydawcą Bonu Podarunkowego zwanego dalej Wydawcą, jest firma RedLAN Robert Kuczera
z siedzibą w Zawierciu, ul. Osiedlowa 15A, NIP: 6492134607.
2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu i do przyjmowania płatności
realizowanych przy pomocy Bonu za towary nabywane w sklepach Wydawcy.
3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej
wartości nominalnej Bonu. Bonu podarunkowego nie można nabyd przy użyciu innego bonu
podarunkowego.
4. Bon może byd wykorzystany wyłącznie do nabywanie towarów w sklepach RedLAN
znajdujących się w: Pilicy, Plac Mickiewicza 34 lub Szczekocinach, ul. Kościelna 4.
5. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części, inny Bon
oraz nie może byd zwrócony Wydawcy.
6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Bony, które zostały utracone lub uszkodzone,
po ich przekazaniu Nabywcy.
7. Posiadacz bonu podarunkowego jest uprawniony do jego wykorzystania w terminie
określonym na dokumencie bonu podarunkowego.
8. Okres ważności Bonu podarunkowego wynosi 12 miesiące od dnia jego sprzedaży, zgodnie
z datą widniejącą na dokumencie bonu podarunkowego.
9. Niewykorzystanie Bonu podarunkowego, zgodnie z terminem określonym w treści
dokumentu podarunkowego, jest równoznaczne z utratą ważności bonu podarunkowego
i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami
w tym zakresie.
10. Wydanie Bonu Podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od
towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
Do Bonu towarowego może byd wydawany na życzenie klienta dokument KP. Dokument
sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia produktów.
II. Zasady korzystania z Bonu
1. Wydawca przyjmuje do realizacji wyłącznie Bony Podarunkowe ważne i nieuszkodzone.
2. Każdy Bon wyposażony jest w unikatowy kod identyfikacyjny rejestrowany w systemie
Wydawcy. Widniejący na Bonie kod jest jednorazowy i można skorzystad z niego tylko
jeden raz.
3. Bony Podarunkowe muszą zostad wykorzystane jednorazowo w pełnej wartości, bądź
w wartości wyższej niż wartośd bonu. Nadwyżkę można dopłacid w sklepie Wydawcy
(gotówką lub kartą płatniczą).
4. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Bonu Podarunkowego Wydawca nie zwraca
różnicy.
5. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia sprzedaży towarów na podstawie
bonów podarunkowych, które są nieczytelne, zniszczone, bądź też w jakikolwiek inny sposób
nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Bon Podarunkowy
uznawany jest za nieważny, bez prawa klienta do otrzymania bonu zastępczego.

III. Zwrot towarów.
1. W przypadku zwrotu Towarów, nabytych w Sklepach Wydawcy przy użyciu Bonu
podarunkowego Posiadacz bonu otrzyma od Wydawcy nowy Bon, na którym będą zapisane
środki w kwocie odpowiadającej cenie Towaru podlegającego zwrotowi. Bon podarunkowy
będzie ważny przez okres kolejnych 12 miesięcy.
IV. Postanowienia końcowe
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Kupujący Bon Podarunkowy jak również posiadacz Bonu Podarunkowego oświadcza, że
zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treśd w całości i zobowiązuje
się przestrzegad jego zapisów.
Zakup Bonu Podarunkowego stanowi potwierdzenie, że kupujący bon podarunkowy
jak również posiadacz bonu podarunkowego akceptuje warunki zawarte w niniejszym
regulaminie.
Treśd niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej
pod adresem: www.redlan.pl/bonypodarynkowe
Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z powodu zmian przepisów
prawnych lub zmian technicznych aspektów wydawania i obsługi Bonów podarunkowych.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 29-11-2021 i obowiązuje do Bonów
Podarunkowych sprzedanych od tej daty.

