REGULAMIN
KARTY PODARUNKOWEJ HENDI
Terminy:
Organizator – HENDI Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Gądkach (62-023), ul. Magazynowa 5, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, pod numerem
KRS 0000244152.
Karta podarunkowa – bon towarowy opatrzony numerem seryjnym, o wartości 100 zł brutto,
uprawniający Użytkownika do jego realizacji w Sklepie Firmowym Hendi w okresie jego ważności. Karta
podarunkowa nie jest kartą płatniczą. Nie wymaga doładowania i aktywacji. Wydanie Karty
podarunkowej nie wiąże się po stronie Nabywcy z koniecznością ujawnienia jego danych osobowych.
Sklep Firmowy HENDI – prowadzony przez Wydawcę punkt sprzedaży:
Sklep Firmowy HENDI Poznań, ul. Szwedzka 6A, 61-285 Poznań
Sklep Firmowy HENDI Warszawa, ul. Towarowa 33, 00-869 Warszawa
Sklep Formowy HENDI Gdańsk, al. Grunwaldzka 211, 80-266 Gdańsk
Nabywca – osoba fizyczna lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który nabył od Wydawcy
Kartę podarunkową za cenę 100 złotych brutto.
Użytkownik – posiadacz Karty podarunkowej
Towary – produkty oferowane w Sklepie Firmowym HENDI
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Regulamin wydania Kart podarunkowych dostępny jest w siedzibie Organizatora, w Sklepach
Firmowych HENDI oraz na stronie internetowej Organizatora: www.hendi.pl.
Karta podarunkowa zachowuje ważność przez okres trzech miesięcy od daty jej zakupu.
Karta podarunkowa może być realizowana wyłącznie w Sklepie Firmowym HENDI.
Użytkownik dokonuje realizacji Karty podarunkowej w Sklepie Firmowym HENDI poprzez
przedstawienie jej personelowi oraz zadeklarowanie woli jej użycia przed dokonaniem płatności
za Towar.
Karta podarunkowa nie podlega zwrotowi czyli wymianie na środki pieniężne.
Przy realizacji Karty podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty w
gotówce, jeżeli wartość otrzymanego towaru jest niższa od jej wartości.
W przypadku gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty
podarunkowej będzie wyższa niż jej wartość, Użytkownik zobowiązany jest pokryć różnicę innym
środkiem płatniczym.
Organizator ma prawo odmówić realizacji Karty podarunkowej w przypadku gdy:
a. upłynął jej termin ważności
b. Karta podarunkowa jest uszkodzona, lub istnieje podejrzenie, że jest sfałszowana.
W przypadkach o których mowa powyżej, Karta podarunkowa jest uznawana za nieważną.
W przypadku zniszczenia, utraty lub kradzieży Karty podarunkowej, Nabywcy nie przysługują
wobec Organizatora żadne roszczenia, w szczególności o wydanie duplikatu karty.
W przypadku dokonania przez Użytkownika uzasadnionego zwrotu Towaru zakupionego przy
użyciu karty Podarunkowej, kwota należna Użytkownikowi nie podlega zwrotowi w formie
gotówkowej.
Nabywca wraz z otrzymaniem Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego
Regulaminu i akceptuje jego treść.
Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, będą miały zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W razie sporu powstałego na tle stosowania postanowień niniejszego Regulaminu zostanie on
poddany pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu miejscowo dla Organizatora.

