Załącznik nr 1 do
Regulaminu Konkursu „Moda na Loyd”
Zasady działania karty upominkowej do ZALANDO

1. Przy jednym zamówieniu można wykorzystać więcej niż jedną kartę
upominkową.
2. W razie zwrotu zamówionych artykułów, wartość karty upominkowej
jest dopisywana do salda dodatniego na koncie użytkownika i może
być ponownie wykorzystana.
3. W przypadku wykorzystania karty upominkowej przy zamówieniu o
niższej kwocie niż wartość karty, różnica dopisywana jest do salda
dodatniego na koncie użytkownika.
4. Karty upominkowe mogą zostać zrealizowane wyłącznie podczas
procesu składania zamówienia lub na koncie użytkownika przed
złożeniem zamówienia, późniejsze odliczenie rabatu nie jest możliwe.
5. Podczas wpisywania lub kopiowania kodu karty upominkowej należy
zwrócić uwagę, żeby pomiędzy cyframi lub przed nimi nie było
żadnych spacji.
6. Karty upominkowe są ważne bezterminowo.
Zasady użytkowania karty podarunkowej do APART
1. Karta podarunkowa daje możliwość wielokrotnego dokonywania zakupów
Towarów w Salonach APART, Sklepie internetowym APART oraz w
wybranych salonach firmowych APART na terenie Czech i Hiszpanii, których
lista dostępna jest na stronach internetowych w domenie apart.pl do
wysokości jej wartości.
2. Użytkownik może korzystać z Karty podarunkowej natychmiast, od momentu
jej Aktywacji, tj. zakupu Karty podarunkowej albo aktywowania Karty
podarunkowej zakupionej za pośrednictwem Sklepu internetowego APART za
pomocą Kodu Aktywacyjnego w dowolnym czasie, ale nie później niż 12
miesięcy od jej zakupu.
3. Termin ważności Karty podarunkowej nabytej wynosi 36 miesięcy od daty jej
nabycia od Wydawcy.
4. Karta podarunkowa zakupiona w Sklepie internetowym APART powinna
zostać aktywowana elektronicznie przez Użytkownika poprzez wpisanie Kodu
Aktywacyjnego w wyznaczonym do tego miejscu na stronie internetowej
udostępnionej przez Wydawcę. Wydawca prześle do Użytkownika na
wskazany przez niego adres poczty elektronicznej (e-mail) link do strony
internetowej, na której należy dokonać Aktywacji.
5. Wydawca uwzględni, przy realizacji Karty Podarunkowej rabaty, które
przysługują Użytkownikowi zgodnie z aktualną polityką rabatową Wydawcy,

przy czym rabaty przysługujące osobie realizującej Kartę podarunkową nie
sumują się.
6. W zakresie zgodnym z przepisami nie są uwzględniane, przy realizacji Karty
podarunkowej inne bony rabatowe, kupony rabatowe, czy znaki legitymacyjne,
których regulaminy wykluczają realizację wspólnie z Kartą podarunkową.
7. Przy realizacji Karty podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo
otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość otrzymywanego Towaru jest niższa
niż aktualna wartość Karty podarunkowej. Pozostała, niewykorzystana wartość
Karty podarunkowej, pozostaje do wykorzystania przez Użytkownika w okresie
ważności Karty podarunkowej.
8. W przypadku gdy cena zakupionego przez Użytkownika Towaru jest wyższa
niż kwota środków pieniężnych na Karcie podarunkowej Użytkownik
zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką lub kartą
płatniczą/kredytową.
9. Wydawca ma prawo odmówić realizacji płatności Kartą podarunkową w
przypadku braku środków na Karcie podarunkowej, upływu terminu ważności
Karty podarunkowej, czy też przejściowych technicznych możliwości realizacji
płatności Kartą podarunkową (np. braku odczytu Karty podarunkowej na
skutek uszkodzenia jej nośnika).
10. Karta podarunkowa jest kartą na okaziciela i może być przekazana drugiej
osobie, która od chwili jej przekazania staje się jej Użytkownikiem.
11. Użytkownik ma prawo do sprawdzenia aktualnej wysokości wartości Karty
podarunkowej do wykorzystania, bezpośrednio w Salonach APART lub
elektronicznie poprzez dostęp do Konta w Sklepie internetowym APART.
12. W zakresie realizacji Karty podarunkowej w wybranych salonach firmowych
Apart na terenie Czech kwota na nich wskazana przeliczana jest ze złotówek
na daną walutę zgodnie z opublikowanym średnim kursem NBP dla danej
waluty w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień realizacji Karty
podarunkowej.
13. Karta podarunkowa po upływie terminu jej ważności, przestaje być aktywna i
nie uprawnia do dokonywania dalszych zakupów. W przypadku, gdy pomimo
upływu terminu ważności Karty podarunkowej pozostaną na niej
niewykorzystane kwoty, to kwoty te nie podlegają zwrotowi i nie mogą być
przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Użytkownika.
14. Użytkownik jest odpowiedzialny za poprawne użycie i bezpieczeństwo Karty
podarunkowej. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty
podarunkowe, które zostały utracone bądź, których nośnik, po przekazaniu
Użytkownikowi, został uszkodzony lub zniszczony z przyczyn innych niż
leżące po stronie Wydawcy. W przypadku utraty (w tym również kradzieży),
uszkodzenia lub zniszczenia nośnika Karty podarunkowej, o których mowa
powyżej Karta podarunkowa nie podlega odtworzeniu.

15. W przypadku wydania decyzji reklamacyjnej o uznaniu zwrotu Towaru,
zakupionego za pomocą Karty podarunkowej, Użytkownik w zamian otrzyma
równowartość kwoty zakupu reklamowanego Towaru w postaci Karty
podarunkowej o wartości zwrotu, a w przypadkach gdy nie jest to możliwe w
gotówce bądź przelewem na wskazany rachunek bankowy.
16. Dokonując zwrotu Towaru zakupionego w Sklepie internetowym APART z
użyciem Karty podarunkowej, Użytkownik otrzyma zwrot równowartości
zapłaconej ceny w postaci Karty podarunkowej o wartości zwrotu, a w
przypadkach gdy nie jest to możliwe przelewem na konto. W tym przypadku
warunkiem zwrotu ceny Towaru zakupionego z użyciem Karty podarunkowej
jest uprzednie podanie numeru konta, na które niniejszy zwrot ma zostać
dokonany.

