REGULAMIN „KARTA PODARUNKOWA EWTEX”
(dalej jako „REGULAMIN”)
I. ZASADY OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji Kart
Podarunkowych wydawanych przez ZPHU EWTEX 1 .
1.
Właścicielem Kart Podarunkowych EWTEX jest Firma Zakład Produkcyjny handlowo- usługowy Ewtex
,ulica Płocka 32, 09-200 Sierpc zwanym (dalej jako: „Organizator”).
2.
Karty Podarunkowe sprzedawane są na terenie Polski w Salonach firmowych EWTEX.
Lista salonów objęta sprzedażą Kart podarunkowych to:
* Designer Outlet

Gdańsk Gdańsk- Szadółki

ul. Przywidzka 8

* C.H. "COPERNICUS" Toruń ul. Żółkiewskiego 15
* C.H. "KOMETA" Toruń ul. Grudziądzka 162
* Centrum Mody "EWTEX" SIERPC ul. Płocka 34
* "Galeria KING CROSS" Poznań ul. Bukowska 156
* ” OUTLET CENTER BIAŁYSTOK” ul. Narodowych Sił Zbrojnych 15B
* "OUTLET CENTER " Lublin ul. Mełgiewska 16d
* Designer Outlet Sosnowiec ul. Orląt Lwowskich 138
* "GALERIA RZESZÓW" Rzeszów ul. Piłsudskiego 44
* C.H. "FUTURA PARK" Mydlniczka ul. Profesora Różańskiego 32
* C.H. ALEJA BIELANY Wrocław ul. Czekoladowa 5
* "GALERIA OŁAWSKA" Oława ul. Lipowa 1c
* ”C.H SWERA ” Bielsko - Biała ul. Mostowa 5

3.
Karty Podarunkowe upoważniają do wymiany na dowolne produkty w salonach Ewtex, o łącznej
wartości nie przekraczającej nominał karty podarunkowej .
Regulamin niniejszej promocji dostępny jest na stronie www.ewtex.pl, oraz
w siedzibie Organizatora jak również w salonach firmowych Ewtex .
4.
Karty podarunkowe skierowane są do osób fizycznych, które ukończyły 18 lat
(dalej: "Uczestnik").
II. CHARAKTER KART PODARUNKOWYCH
5.
Karty podarunkowe nie podlegają wymianie na gotówkę.
6.
Regulamin „KARTA PODARUNKOWA ” aktualizacja 2017-07-01.
Okazicielowi Karty Podarunkowej nie przysługuje prawo do otrzymania reszty
w gotówce, gdy wartość towaru jest niższa od nominału.
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7.
W przypadku gdy wartość towaru jest wyższa od nominału Karty Podarunkowej,
klient jest zobowiązany do dopłacenia różnicy.
8.
Jedynym właściwym miejscem realizacji Karty Podarunkowej jest Salon
Firmowy EWTEX , w którym dana karta podarunkowa została zakupiona .
9.
Karty Podarunkowe można ze sobą łączyć.
10.
Karta Podarunkowa ma postać papierową, widnieje na nim Logo Firmy Ewtex ,
opatrzony jest pieczątkę i podpis kierownika Salonu
posiada nominał, datę ważności, oraz warunki realizacji
Karty Podarunkowej .
11.
Karta Podarunkowa jest papierem wartościowym. Wystawiana jest na nią nota księgowa KP. Nie
wystawiamy paragonu lub faktury VAT.
Paragon lub faktura VAT jest wystawiana podczas realizacji karty podarunkowej w salonach firmowych
Ewtex .
12.
Termin ważności Karty Podarunkowej określany jest każdorazowo w momencie
sprzedaży i wynosi dwa miesiące od daty sprzedaży.
Dwumiesięczny okres ważności karty podarunkowej , liczony jest jako 60 kolejnych następujących po
sobie dni kalendarzowych.
13.
Dostępne nominały KART PODARUNKOWYCH :
• 200,00zł
• 100,00zł
• 50,00zł;
14.
Karta może być wykorzystana tylko przed upływem daty jej ważności, w terminie
Dwóch miesięcy od daty sprzedaży.
Data ważności nanoszona jest na Kartę Podarunkową przez sprzedawcę
w momencie sprzedaży, w pozycji: Termin Ważności ważny do...... .
15.
Karta Podarunkowa może być wykorzystana tylko jeden raz.
16.
Duplikaty zagubionych Kart Podarunkowych nie są wystawiane.
17.
Karty Podarunkowe mają charakter gwarantowany, t.j. podlegają wymianie na
towary z oferty handlowej ZPHU EWTEX każdemu Okazicielowi, który spełni warunki Regulaminu .
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III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
18.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie
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przepisy Kodeksu Cywilnego.
19.
Firma ZPHU EWTEX ul .Płocka 32 ,09-200 Sierpc , zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego
regulaminu.
20.
Nabywcy Karty Podarunkowej przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji
w przedmiocie kwestii formalnych (proceduralnych) dotyczących Promocji nie
później niż jeden miesiąc od dnia nabycia Karty Podarunkowej . Reklamacje
wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
21.
Reklamacje mogą być zgłaszane tylko i wyłącznie na piśmie do siedziby Firmy
znajdującej się pod adresem: ul. Płocka 32 09-200 Sierpc .
22.
Organizator rozpozna reklamacje w terminie 30 dni roboczych od daty jej
otrzymania i powiadomi Uczestnika o jej rozstrzygnięciu listem poleconym na adres
podany w reklamacji, w terminie 30 dni od daty jej rozpatrzenia.

Regulamin „KARTA PODARUNKOWA” aktualizacja 2017-07-01

