Regulamin Vouchera Godzinowego – GRA W KRĘGLE
I. Definicje
1. Wydawca - Progress XXIX Sp. z o.o., ul. Złotoryjska 63, 59-220 Legnica
2. Voucher – bon towarowy wydany przez Wydawcę na okaziciela, uprawniający jego posiadacza do
realizacji bonu w Kręgielni Piastów, Galeria Piastów, ul. Najświętszej Marii Panny 9, 59-220 Legnica w
zakresie gry w kręgle. Przy tym jeden Voucher uprawnia do skorzystania z gry w Kręgle.
3. Nabywca – osoba fizyczna lub firma, która otrzymuje od Wydawcy Voucher w celach marketingowych
4. Użytkownik – każdorazowy posiadacz Vouchera.
II. Warunki ogólne
1. Po wydaniu Vouchera Nabywcy nie podlega on wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości, ani w
części, nie może zostać zwrócony Wydawcy.
2. Voucher jest do jednorazowego wykorzystania dla max. 6 osób w dniach od wtorku do piątku w
godzinach otwarcia Kręgielni na grę w kręgle, wykluczając dni świąteczne lub wolne od pracy.
3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Vouchery, które po przekazaniu Nabywcy zostały przez
niego utracone lub uszkodzone.
4. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty,
kradzieży, zniszczenia Vouchera, czy utraty jego ważności zgodnie z pkt 4 niniejszego Regulaminu.
5. Voucher uprawnia do skorzystania z gry w kręgle.
6. Data ważności, do której Voucher może zostać zrealizowany, podana jest na Voucherze.
III. Zasady korzystania z Vouchera
1. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce.
2. W przypadku, gdy wartość zakupu jest niższa niż aktualna wartość Vouchera pozostałe środki pieniężne
nie zostają zwracane Użytkownikowi Vouchera.
3. Jeżeli wartość otrzymanego towaru lub świadczonej usługi jest wyższa niż aktualna wartość nominalna
Vouchera, to Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny (gotówką, kartą kredytową, kartą
płatniczą).
4. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Vouchera w następujących przypadkach:
a. Upływu terminu ważności Vouchera.
b. Uszkodzenia Vouchera w stopniu uniemożliwiającym odczytanie terminu ważności.
IV. Postanowienia końcowe
1. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę).
2. Wydanie Vouchera nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w
rozumieniu obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
3. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego
Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
4. Voucher w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest instrumentem płatniczym, ani kartą
płatniczą. Voucher jest formą bonu towarowego.
5. Regulamin Kręgielni Play City znajduje się na stronie internetowej www.kregielniapiastow.pl.
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