Podmienky uplatnenia darčekového poukazu

Neviete si rady s výberom vhodného darčeku? Bojíte sa, že nevyberiete ten správny? Nevadí!

1. Poukazom sa rozumie listinná forma, ktorú možno vymeniť za tovar alebo službu. Na
rozdiel od platobného prostriedku poukaz predstavuje nástroj, s ktorým je spojené právo
jeho držiteľa získať výmenou za poukaz zodpovedajúci tovar alebo službu u vopred
určeného dodávateľa. Poukaz môže mať listinnú alebo elektronickú podobu.
2. Poukazy je možné uplatniť v spoločnosti:
PETERI Gold s.r.o., Tomášiková 26, 821 01 Bratislava
IČO: 52500292, DIČ: 2121051119, IČ DPH: SK2121051119
www.peteri.sk
3. Podmienky využitia poukazu:
a) Poukaz je vydávaný na služby dodávateľa v oblasti výrobya predaja zlatých
šperkov a služieb.
b) Kupujúci má nárok na využitie poukazu v presne časovo vymedzenom
období uvedenom na poukaze, potom nárok kupujúceho na poskytnutie
plnenia podľa poukazu zaniká a peniaze sa v takom prípade nevracajú.
c) Poukaz je možné u dodávateľa uplatniť len raz, jednorazovo, a to v plnej
výške hodnoty poukazu. Ak je hodnota vybranej služby menšia, do hodnoty
poukazu sa peniaze nevracajú. Hodnotou jedného poukazu je možné uhradiť
viac tovarov a služieb. Ak prekročí tovar alebo služba dodávateľa hodnotu
poukazu, uhradí kupujúci rozdiel na mieste. Hodnoty darčekových
poukazov je možné sčítať.
d) Poukaz nemôže byť vymenený za hotovosť.
e) POUKAZ NA VYBRANÉ SLUŽBY je možné použiť len na uvedené
tovary a služby, ktoré dodávateľ poskytuje v podnikateľskej činnosti a nie
je možné kombinovať ich so žiadnymi inými zľavami a Promo akciami.
Konkrétne podmienky použitia poukazu môžu byť tiež uvedené priamo na
poukaze.
f) Hodnoty POUKAZOV NA VYBRANÉ SLUŽBY nie je možné sčítať.
g) Zakúpené poukazy, vrátane bonusových zdarma, sa dajú využiť iba na
pobočke sídla v BRATISLAVE. V prípade obchodu na diaľku, je potrebné
poukaz poslať poštou späť na sídlo spoločnosti.
4. Poukaz je vždy opatrený vystavenou faktúrou. Pri úhrade poukazom je nutné odovzdať
dodávateľovi originál poukazu. Na stratu, či odcudzenie originálu DARČEKOVÉHO
POUKAZU alebo POUKAZU NA VYBRANÉ SLUŽBY neberie dodávateľ zreteľ.

Peteri šperky s nápadom, ktoré Vám spravia radosť!

