Regulamin Akcji E - Karta Podarunkowa TOUS na Święta
§1. Postanowienia wstępne
1. Poniższym zwrotom użytym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
Wydawca

Oriens Bijou Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Katowicach, pod adresem: ul. Gen.
Sowińskiego 46, 40-018 Katowice, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców
Krajowego
Rejestru
Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach
pod
numerem
KRS
0000258688,
identyfikująca się numerem REGON 271153759 oraz NIP
6350000676

E-Karta TOUS

Elektroniczna Karta Podarunkowa TOUS

Salon TOUS

Wyodrębnione organizacyjnie miejsce sprzedaży produktów
marki TOUS, prowadzone przez Wydawcę

Regulamin

Niniejszy Regulamin Kart TOUS

Sklep Internetowy
TOUS

Sklep internetowy prowadzony przez Wydawcę pod
adresem: http://www.touspolska.pl

Posiadacz E-Karty

Osoba posiadająca Kartę TOUS

2. Wydawca jest organizatorem akcji E-Karta Podarunkowa TOUS na Święta (zwanej dalej
„Akcją”) w ramach której umożliwia nabycie E-Kart Podarunkowych TOUS.
3. Akcja rozpocznie się dnia 20 grudnia 2017 r. i zakończy w dniu 26 grudnia 2017 r.
4. Akcja jest prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, który
określa także wydawanie i akceptowanie E-Kart TOUS.
5. Informacje zawarte w materiałach promocyjnych mają tylko i wyłącznie charakter
promocyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa.
6. Udział w Akcji jest dobrowolny.
7. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Wydawcy pod adresem
http://www.touspolska.pl
§2. E - Karta Podarunkowa TOUS
1. E-Karty Podarunkowe TOUS są uznawaną przez Wydawcę formą bonu towarowego
pozwalającego na wykonanie przez Posiadacza E-Karty w całości lub części
zobowiązania pieniężnego powstałego w wyniku zawartej z Wydawcą umowy sprzedaży
produktu oferowanego w prowadzonej przez Wydawcę sieci Salonów TOUS na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej lub w Sklepie Internetowym TOUS.
2. E-Karta Podarunkowa TOUS w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest
elektronicznym instrumentem płatniczym ani elektroniczną kartą płatniczą.
3. Nabywanie i korzystanie z E-Karty Podarunkowej TOUS dopuszczalne jest wyłącznie w
celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

4. E-Karty Podarunkowe TOUS dostępne są w nominałach 100, 200, 500 i 1000 zł.
5. W ramach Akcji i w okresie jej trwania Wydawca umożliwia nabycie E-Kart
Podarunkowych TOUS wyłącznie w Sklepie Internetowym TOUS.
6. Przekazanie Nabywcy E-Karty Podarunkowej TOUS nastąpi w drodze korespondencji
e-mail na adres Użytkownika wskazany w ustawieniach konta Użytkownika w Serwisie.
E-Karta zostanie przekazana wyłącznie w postaci niematerialnej w postaci kodu
alfanumerycznego.
7. E-Karta Podarunkowa TOUS jest kartą na okaziciela. Wydawca nie jest zobowiązany do
badania prawidłowości nabycia posiadania E-Karty TOUS przez osobę posługującą się
kartą.
8. Posiadacz E-Karty Podarunkowej TOUS może posłużyć się nią dokonując zakupów
w Salonach TOUS lub Sklepie Internetowym TOUS, w którym to przypadku E-Karta
Podarunkowa TOUS traktowana będzie (z zastrzeżeniem innych postanowień
Regulaminu) jako bon towarowy o wartości równej wartości nominalnej karty.
9. W przypadku gdy wartość zakupionych produktów przekraczać będzie wartość nominalną
E-Karty Podarunkowej TOUS Posiadacz E-Karty zobowiązany będzie do zapłaty różnicy,
w sposób akceptowany przez Wydawcę.
10. W przypadku gdy wartość zakupionych produktów będzie niższa niż wartość nominalna
E-Karty Podarunkowej TOUS, Wydawca nie wydaje reszty, a Posiadacz E-Karty nie jest
uprawniony do żądania zwrotu wartości niewykorzystanej wartości karty w jakiejkolwiek
postaci.
11. Posiadacz E-Karty może jednocześnie posłużyć się kilkoma E-Kartami Podarunkowymi
TOUS, których wartość nominalna w takim przypadku zostanie zsumowana.
W powyższym przypadku odpowiednie zastosowanie mają ust. 9 i 10 niniejszego
paragrafu. W przypadku zakupów dokonywanych z użyciem kilku E-Kart Podarunkowych
w Sklepie Internetowym TOUS ze względów technicznych realizacja transakcji wymaga
kontaktu z Infolinią TOUS Polska pod numerem telefonu +48 664 78 78 78 w dni robocze
w godzinach 9.00 - 17.00.
12. E-Karta TOUS może być użyta wyłącznie jednokrotnie, także w przypadku, gdy
uprawnienia związane z E-Kartą TOUS nie zostaną wykorzystane w całości. Za
jednokrotne wykorzystanie rozumie się także nabycie większej ilości produktów z
użyciem E-Karty TOUS, jeśli następuje w tym samym czasie i miejscu.
13. E-Karta Podarunkowa TOUS nie można być wymieniona na ekwiwalent pieniężny,
zarówno w okresie jej ważności, jak i po jego upływie.
14. E-Karta TOUS wydana w ramach Akcji posiada okres ważności do 31 maja 2018r. Po
upływie okresu ważności nie może być użyta i nie będzie traktowana jako bon towarowy.
15. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę E-Karty TOUS lub posłużenie się nią
przez osobę nieuprawnioną po jej nabyciu przez Posiadacza E-Karty, chyba że jest to
wynikiem okoliczności zawinionych przez Wydawcę.
16. W przypadku zaistnienia uzasadnionych wątpliwości co do daty ważności lub innych
istotnych cech E-Karty Podarunkowej TOUS Wydawca może tymczasowo odmówić jej
uwzględnienia.
17. Nabycie E-Karty Podarunkowej TOUS w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem,
wykorzystanie lub usiłowanie wykorzystania E-Karty Tous w sposób niezgody z prawem
lub Regulaminem, jak też ingerencja lub usiłowanie ingerencji w treść E-Karty Tous
powodują jej unieważnienie. Posiadaczowi unieważnionej Karty Tous nie przysługują
jakiekolwiek roszczenia względem Wydawcy.
§4. Postanowienia szczególne dotyczące E-Kart Podarunkowych TOUS nabytych w
Sklepie Internetowym TOUS

1. Nabywca E-Karty Podarunkowej TOUS w ramach Akcji ma prawo odstąpić od umowy na
podstawie której nabył E-Kartę Podarunkową TOUS w terminie 14 dni od jej zawarcia.
2. Wydawca umożliwia Posiadaczom E-Kart Podarunkowych TOUS dezaktywację e-karty w
celu wyeliminowania ryzyka jej nieuprawnionego użycia po odstąpieniu od umowy.
Ryzyko nieuprawnionego użycia E-Karty Podarunkowej TOUS, co do której Posiadacz
nie skorzystał z możliwości dezaktywacji, obciąża Posiadacza E-Karty do chwili jej
dezaktywacji przez Wydawcę.
3. Jeżeli E-Karta Podarunkowa TOUS została wykorzystana w całości lub części to w razie
odstąpienia przez Nabywcę od umowy Wydawca nie jest zobowiązany do zwrotu
Nabywcy kwoty stanowiącej równowartość wartości E-Karty Podarunkowej, która została
zrealizowana do chwili zwrotu ceny. Odstępując od umowy o E-Kartę Podarunkową
Nabywca zobowiązuje się, że po odstąpieniu od umowy nie skorzysta z E-Karty
Podarunkowej.
§5. Postanowienia szczególne dotyczące korzystania z E-Kart Podarunkowych TOUS
użytych podczas zakupów w Sklepie Internetowym TOUS
Jeżeli Posiadacz E-Karty Podarunkowej TOUS odstępuje od umowy sprzedaży zawartej na
odległość w Sklepie Internetowym TOUS, zwrot uiszczonej przez niego ceny, do wysokości
uregulowanej za pomocą E-Karty TOUS następuje stosownie do wyboru Wydawcy:
1) na nową E-Kartę Podarunkową TOUS lub
2) na rachunek bankowy Posiadacza Karty.
.
§6. Postanowienia końcowe
1. Posiadacz E-Karty może zgłosić Wydawcy reklamację dotyczącą E-Karty TOUS.
2. Reklamacje należy zgłaszać adres Wydawcy podany na wstępie Regulaminu.
3. Reklamacja powinna zawierać takie informacje jak: imię, nazwisko oraz dokładny adres
zamieszkania Posiadaczy, opis reklamacji oraz uzasadnienie.
4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
5. Nabycie E-Karty Podarunkowej TOUS oznacza zgodę na postanowienia Regulaminu.
6. Wydawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu następuje
poprzez umieszczenie jego nowej wersji na stronie internetowej, o której mowa
w §1 pkt 3. Regulamin o zmienionej treści wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia.
7. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Konsumenta z
tytułu rękojmi wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.
U. z 2014 poz. 121 z późn. zm.) ani z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.)
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Akcji w dowolnym momencie jej
trwania, bez podawania przyczyn.

