
Regulamin Kart Podarunkowych w sklepie internetowym 

KupujemyZabawki.pl 

 

1) Użyte w Regulaminie pojęcia pisane dużą literą mają następujące znaczenie: 

a) Wydawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Mariusz 

Kwieciński TOYMAR, Wężerów 78, 32-090 Słomniki, wpisaną do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez 

ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6821636127, REGON 365828354. 

b) Nabywca – osoba, która zakupiła Kartę Podarunkową. 

c) Właściciel – użytkownik Karty Podarunkowej, który wykorzysta ją przy zakupie. 

d) Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym 

http://kupujemyzabawki.pl/. 

e) Karta Podarunkowa - karta papierowa zawierająca kod alfanumeryczny stanowiący 

elektroniczny odpowiednik bonu towarowego, wydana na okaziciela, uprawniająca 

Właściciela do dokonania jednorazowej zapłaty za zakupy w Sklepie, uzupełniając w 

razie potrzeby zapłatę inną formą płatności. Wartość bonu podana jest na Karcie 

Podarunkowej w postaci kodu alfanumerycznego. Kwota Karty Podarunkowej jest 

kwotą Brutto wyrażoną w PLN. 

f) Towar - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem sprzedaży. 

2) Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej poprzez 

wysłanie jej pod wskazany adres, a następnie do honorowania jej w Sklepie. Nabywca 

zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej 

wartości nominalnej Karty Podarunkowej z ewentualnymi kosztami dostawy oraz do 

realizacji Karty Podarunkowej w Sklepie w okresie ważności Karty Podarunkowej. 

3) Wartość Karty Podarunkowej równa jest wartości nominału widniejącego na karcie 

papierowej i uprawnia do zakupów w Sklepie o wartości nominalnej wskazanej na Karcie 

Podarunkowej. 

4) W momencie zawarcia umowy sprzedaży między Właścicielem i Wydawcą, z 

wykorzystaniem Karty Podarunkowej, Karta Podarunkowa zostaje wykorzystana i 

następuje umorzenie wierzytelności przysługującej Wydawcy wobec Właściciela do 

kwoty nominalnej wskazanej na Karcie Podarunkowej. 

5) Karty Podarunkowej nie można zwrócić, czy wymienić na gotówkę. 

6) Jeśli wartość zamawianych towarów jest mniejsza niż wartość nominalna Karty 

Podarunkowej, wtedy Właściciel otrzyma nowy kupon z pozostałymi środkami. Kupon 

zostanie automatycznie wysłany na podany w zamówieniu adres email. 

7) W przypadku gdy cena Towarów nabywanych przez Właściciela z wykorzystaniem Kart 

Podarunkowej przekracza wartość nominalną Karty Podarunkowej, Właściciel 

zobowiązany będzie dopłacić różnicę innymi środkami płatniczymi. 

8) W czasie jednej transakcji można zrealizować kilka Kart Podarunkowych. 

9) Karta Podarunkowa ważna jest 6 miesięcy od dnia zakupu. Data ważności podana jest na 

odwrocie karty. 

http://kupujemyzabawki.pl/


10) Gdy minie termin ważności Karty Podarunkowej, Wydawca może odmówić zwrotu 

środków pieniężnych za niewykorzystaną kartę. 

11) W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Właścicielowi nie 

zostanie wydany duplikat i nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia. 

12) Karta Podarunkowa może być zrealizowana wyłącznie w Sklepie po wprowadzeniu kodu 

alfanumerycznego przez Użytkownika podczas składania zamówienia w polu „Kupony”. 

13) Korzystając z Karty Podarunkowej, Właściciel może skorzystać także z innych promocji 

aktualnie obowiązujących w Sklepie "Kupujemy Zabawki". 

14) Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest 

instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą. 

15) Wydanie Karty Podarunkowej Nabywcy/Właścicielowi nie stanowi sprzedaży 

opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów 

podatkowych. Właściciel, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie 

wydawania Karty Podarunkowej ma prawo otrzymać dowód dokonania wpłaty Wydawcy 

środków pieniężnych w postaci noty nie stanowiącej paragonu fiskalnego ani faktury 

sprzedaży. Paragon fiskalny lub faktura sprzedaży zostanie wydana dopiero do zakupu 

Towarów w całości lub części opłaconych Kartą Podarunkową. 

16) Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez 

Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia 

pisemnej reklamacji przez Właściciela. 

17) Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi mogą być składane listownie na adres 

siedziby Wydawcy lub na adres e-mail: sklep@kupujemyzabawki.pl. 

18) W przypadku zwrotu Towarów nabytych w Sklepie przy użyciu Karty Podarunkowej 

przysługuje zwrot kwoty równowartości towarów, a jeżeli była dopłata, to też wartość 

dopłaty. W przypadku, gdy w ramach reklamacji wadliwego towaru Klient odstąpi od 

umowy, wówczas Klientowi wypłacany jest zwrot pieniędzy. 

19) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy prawa polskiego. 

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 14 maja 2017 roku. 
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