
REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH 

1. Lodziarnie Firmowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest wydawcą (Wydawca) kart 

podarunkowych (Karta).  

2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi karty, natomiast Klient zobowiązuje się do 

uiszczenia opłaty za Kartę, której wielkość będzie określona na Karcie w złotych polskich.  

3. Nabycie i realizacja Kart. 

a. Karty podarunkowe są wyłącznie do nabycia w Lodziarniach Firmowych Grycan Lody od Pokoleń na 

terenie Polski. Lista lodziarni określona jest w oddzielnym dokumencie.  

• Karty oferowane są w różnych nominałach lub wielokrotności 25 złotych polskich; 

• Karty sprzedawane są na okaziciela; 

• Kart mogą mieć różne motywy graficzne. 

b. Klient kupując Kartę upominkową przyjmuje do widomości, że: 

• może być ona wyłącznie zrealizowana w Lodziarniach Firmowych Grycan Lody od Pokoleń; 

• nie podlega wymianie na środki pieniężne; 

• Wydawca może odmówić realizacji Karty podarunkowej w przypadku, kiedy jest uszkodzona w stopniu 

uniemożliwiającym identyfikację nominału Karty czy innych danych takich jak: termin ważności Karty 

lub numer Karty. 

4. Karty są ważne włącznie do dnia uwidocznionego na Karcie.  

5. Innymi elementami Kart są numer seryjny oraz wartość Karty określona w złotych polskich. 

6. Zakup przy użyciu Karty upominkowej polega na jednorazowej wymianie jej wartości na produkty 

oferowane w Lodziarniach Firmowych Grycan Lody od Pokoleń. W przypadku wybrania produktów za 

cenę niższą niż nominał Karty, różnica w cenie nie będzie wydawana. 

7. Można łączyć wartość więcej niż jednej Karty. 

8. W przypadku dokonania zakupu produktów o wartości wyższej niż nominał Karty, Klient zobowiązany 

jest dopłacić różnicę ceny.  

9. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty podarunkowe, które zostały utracone (lub 

uszkodzone) po ich wydaniu Klientowi. 

10. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty podarunkowej Klientowi nie przysługują wobec 

Wydawcy żadne roszczenia. 

11. Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej wynikające z 

okoliczności, za które Wydawca nie ponosi odpowiedzialności.  

12. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze 

pisemnej reklamacji w terminie 14 dni (słownie: czternastu), od dnia złożenia pisemnej reklamacji 

przez Klienta.  

13. Reklamacje związane z Kartami podarunkowymi mogą być składane w Lodziarniach Firmowych w 

godzinach pracy. 

14. Klient poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty podarunkowej oświadcza, że 

zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i 

zobowiązuje się go przestrzegać. 

15. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy 

prawa dotyczące bonów towarowych. 

16. Z uwagi na fakt, że Klient w chwili płatności Kartą Podarunkową decyduje za które produkty nią zapłaci, 

wydanie Karty podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w 

rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Karta Podarunkowa jest to bon różnego 

przeznaczenia.  

17. Warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej www.grycan.pl oraz w 

Lodziarniach Firmowych. 


