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REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH 

 
I. Postanowienia ogólne  

 

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki użytkowania Kart Podarunkowych (dalej zwanych „Kartami”) 

przez Firmę Handlową JAWRO Jacek Wroniecki z siedzibą w Ostrzeszowie 63-500, ul. Grunwaldzka 21 

(dalej zwanym „Wydawcą”).  

 

II. Ogólne informacje o Kartach Podarunkowych 

 

1. Karta podarunkowa jest plastikową kartą o określonej wartości. Dostępne są nominały: 100zł, 200zł, 

500zł.  

2. Karty podarunkowe są sprzedawane w salonach sieci Loox Galeria Optyki oraz Sunloox i są 

ograniczone terminem ważności.  

3. Karty podarunkowe są ważne 3 (trzy) miesiące od daty zakupu. Po tej dacie karta traci ważność, a jej 

kwota jest bezzwrotna.  

4. Karty podarunkowe służą do zapłaty za towar zakupiony w salonie optycznym z sieci Loox lub Sunloox 

i mogą zostać zrealizowane wyłącznie w salonie, w którym zostały zakupione. 

5. Każda karta podarunkowa jest oznaczona unikatowym kodem kreskowym i może zostać wykorzystana 

tylko jeden raz. 

6. Karta podarunkowa musi zostać wykorzystane jednorazowo w pełnej wartości, bądź w wartości 

wyższej niż wartość karty. Nadwyżkę można opłacić dostępnymi metodami płatności (gotówka, karta 

płatnicza). 

7. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Karty podarunkowej, Wydawca nie zwraca różnicy. 

8. Karta nie jest instrumentem płatniczym, ani kartą płatniczą.  

9. Karty nie podlegają zwrotowi.  

 

III. Zasady korzystania z Karty podarunkowej  

 

1. Wydawca akceptuje wyłącznie karty nieuszkodzone.  

2. Środki na karcie nie mogą być wymieniane na gotówkę i nie może być wydawana z nich reszta.  

3. Jeżeli kwota zakupionego towaru przewyższa wartość środków pieniężnych znajdujących się na karcie 

Użytkownik zobowiązany jest dopłacić różnicę.  

4. Środki pieniężne, które znajdują się na karcie podarunkowej nie podlegają oprocentowaniu. 

5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, kradzież, zniszczenie lub niewłaściwe użytkowanie 

karty podarunkowej.  
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6. Nie ma możliwości zgłoszenia bądź zastrzeżenia czy zablokowania Karty podarunkowej.  

7. Wszelkie reklamacje związane z kartami będą rozpatrywane przez wydawcę w drodze pisemnej lub 

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

użytkownika karty. Reklamacje związane z kartami powinny być składane na wskazany niżej adres 

Wydawcy. 

 

IV. Adres do korespondencji  

 

1. Wszelką korespondencję należy kierować na adres: Firma Handlowa JAWRO Jacek Wroniecki, 63-500 

Ostrzeszów, ul. Grunwaldzka 21, adres mailowy: biuro@jawro.com.  

2. Informacje dotyczące Kart podarunkowych są dostępne w salonach optycznych sieci Loox Galeria 

Optyki oraz Sunloox, a także na stronach: www.sunloox.com i www.galeria-loox.pl 

 

V. Postanowienia końcowe  

 

1. Niniejszy regulamin dostępny jest w salonach optycznych sieci Loox Galeria Optyki oraz Sunloox, a 

także na stronach: www.sunloox.com i www.galeria-loox.pl 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu bądź zakończenia wydawania kart 

w każdym czasie bez podawania przyczyny. Zmiany Regulaminu będą dostępne na stronach internetowych: 

www.sunloox.com i www.galeria-loox.pl 

3. O zmianach Regulaminu bądź zakończeniu wydawania Kart podarunkowych Klient będzie 

poinformowany przez umieszczenie w salonie w którym wydawane będą karty podarunkowe oraz na 

stronie internetowej wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i 

utrzymanie tej informacji przez okres, co najmniej 3 kolejnych dni kalendarzowych. Zmiany Regulaminu 

wydane w czasie obowiązywania Umowy będą wiązały Klienta po upływie 3 dni.  

4. Użytkownicy kart podarunkowych nabytych do dnia zakończenia lub zawieszenia będą mogli realizować 

na dotychczasowych warunkach.  

5. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Klient ma w każdym czasie prawo zwrócić 

się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.  

6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą akcją będą rozstrzygane 

ugodowo a w przypadku braku ugody przez sąd miejscowo właściwy dla Klienta.  

7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

 

Ostatnie zmiany wprowadzono: 20.11.2017 
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