REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH
§1
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
1. WYDAWCA KARTY PODARUNKOWEJ - Kawiarnia Delicje ul. Rynek
32, 64-100 Leszno
2. KARTA PODARUNKOWA (KARTA) – generowany przez Wydawcę
Karty bon wartościowy na okaziciela (mający postać kodu liczbowoliterowego lub tylko liczbowego), potwierdzający prawo jego Użytkownika
do zapłaty Kartą Podarunkową za rachunek lub jego część, o określonej
dacie ważności z informacjami o wartości Karty. Karta Podarunkowa nie
jest kartą płatniczą, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego w
rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
3. KLIENT – nabywca Karty Podarunkowej od Wydawcy Karty. 4.
UŻYTKOWNIK – każdorazowy okaziciel Karty Podarunkowej.
5. WARTOŚĆ KARTY – przypisana Karcie Podarunkowej kwota, do
wysokości której Użytkownik może zapłacić za rachunek lub jego część.
6. KAWIARNIA DELICJE – kawiarnia mieszcząca się w Lesznie ul. Rynek
32, 64-100, umożliwiająca wykorzystanie lub zakup Karty Podarunkowej.
7. TRANSAKCJA – dokonana przy użyciu Karty Podarunkowej operacja
polegająca na wymianie Karty Podarunkowej na obniżenie wysokości
rachunku o kwotę odpowiadającą Wartości Karty.
§2
1. Karty Podarunkowe mają formę bonu, na którym znajduje się pasek
magnetyczny do odczytu Wartości oraz Terminu ważności Karty
Podarunkowej.
2. Karta Podarunkowa służy wyłącznie do realizacji Transakcji.
3. Karta Podarunkowa jest ważna, przez okres jednego roku od daty
wskazanej na wydruku potwierdzenia wpłaty.

§3
1. Kartę Podarunkową można zakupić jedynie w kawiarni Delicje ul.
Rynek 32, 64-100 Leszno.
2. Karty Podarunkowe nie mogą być wymieniane na pieniądze.
3. Użytkownik Karty Podarunkowej może posłużyć się Kartą
Podarunkową w okresie jej ważności.
4. Użytkownik realizuje Kartę Podarunkową poprzez przekazanie jej
kasjerce w momencie płacenia rachunku.
Wartość rachunku zostanie obniżona o Wartość Karty zapisaną na
Karcie Podarunkowej.
5. W przypadku gdy wartość rachunku przekracza Wartość Karty,
Transakcja będzie mogła być zrealizowana pod warunkiem zapłaty
przez Użytkownika różnicy ceny.
6. W przypadku, gdy wartość rachunku jest niższa od Wartości Karty,
różnica między kwotą Wartości Karty, a wartością rachunku nie może
być wypłacona Użytkownikowi jako „reszta”. Można ją wykorzystać
przy kolejnej Transakcji.
7. Korzystanie z Karty Podarunkowej może być łączone z innymi
promocjami dostępnymi w Kawiarni Delicje, chyba, że ich regulamin
określa inaczej.
§4
1. Kawiarnia Delicje ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej
w następujących przypadkach:
a. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,
b. wystąpienia problemów natury technicznej uniemożliwiających
realizację Karty Podarunkowej, które wystąpiły z przyczyn niezależnych
od Wydawcy Karty. W takim wypadku Kawiarnia Delicje w miarę
możliwości techniczno-organizacyjnych podejmie kroki niezbędne do
usunięcia zaistniałych przeszkód w realizacji Karty.

§5
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają
zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
2. Klient przed zakupem Karty Podarunkowej, a Użytkownik przed
skorzystaniem z Karty, zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym
Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.
3. Sprzedawca ma obowiązek przekazania Klientowi /Użytkownikowi
Regulaminu w formie pisemnej na każde jego pisemne żądanie.
4. Wydawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w
Regulaminie bez podania przyczyny. Zmiany Regulaminu nie mogą
naruszać praw Klientów , którzy nabyli Kartę przed zmianą Regulaminu.

