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§ 1. Przedmiot Regulaminu
Niniejszy

Regulamin

określa

ogólne

warunki

sprzedaży

i

realizowania

bonów

podarunkowych sprzedawanych przez Spółka Cywilna Michał Bajerski, Bogusław Bajerski.

§ 2. Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
a) Wydawca – BogiGolf Spółka Cywilna Michał Bajerski, Bogusław Bajerski prowadzący
działalność gospodarczą przy ul. Żwirowej 2 w Kaniowie,
b) Sklep(y) – położony w Kaniowie lub w Siemianowicach Śląskich sklep Wydawcy, lub
prowadzony

przez

Wydawcę

sklep

internetowy

dostępny

pod

adresem

http:/www.bogigolf.com.pl,
c) Bon Podarunkowy – bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do
jego realizacji w Sklepie,
d) Nabywca – osoba fizyczna, która w zamian za przekazanie środków pieniężnych
Wydawcy, otrzymuje Bon Podarunkowy o wartości odpowiadającej przekazanym środkom
pieniężnym,
e) Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada Bon Podarunkowy i przedstawia go do
realizacji w Sklepie,
f) Towary – rzeczy oferowane przez Wydawcę w Sklepach,
g) Usługi – usługi oferowane przez Wydawcę w Sklepach.
§ 3. Postanowienia ogólne
1. Program Bonów Podarunkowych, o którym mowa w niniejszym Regulaminie adresowany jest
wyłącznie do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Sprzedaż Bonów
Podarunkowych dla przedsiębiorców realizowana jest w ramach odrębnego programu
Wydawcy.

2

REGULAMIN SPRZEDAŻY I REALIZOWANIA BONÓW PODARUNKOWYCH

2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu Podarunkowego, a następnie do
przyjmowania go do realizacji w Sklepach.
3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej
wartości zadeklarowanej na Bonie Podarunkowym oraz zobowiązuje się do zrealizowania
Bonu Podarunkowego w okresie jego ważności.
4. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę Wydawcy na podstawie pkt 2 niniejszego
Regulaminu przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydanie Bonu
Podarunkowego.
5. Wartość Bonu Podarunkowego zgodna jest z nadrukowaną na nim kwotą, wyrażoną
w złotych polskich.
6. Bon Podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne.
7. Bon Podarunkowy zachowuje ważność przez okres jednego roku od dnia przekazania go
Nabywcy przez Wydawcę.
8. Bon Podarunkowy może zostać wydany Nabywcy wyłącznie na podstawie transakcji
zawartej w Sklepie.
9. Wykorzystanie Bonu Podarunkowego będzie stanowiło ważną transakcję nawet w wypadku,
gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Bonu Podarunkowego w sposób sprzeczny z prawem.
§ 4. Realizacja Bonu Podarunkowego
1. Wydawca przyjmuje do zrealizowania jedynie nieuszkodzone i czytelne Bony Podarunkowe.
2. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Bonu Podarunkowego jeżeli:
a) upłynął termin ważności Bonu Podarunkowego,
b) stan techniczny Bonu Podarunkowego uniemożliwia określenie jego wartości.
3. Posłużenie się Bonem Podarunkowym o wartości wyższej niż nabywane Usługi lub Towary
nie uprawnia Użytkownika do otrzymania różnicy między ceną tychże, a wartością Bonu
Podarunkowego w środkach pieniężnych.
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4. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą, lub innym
środkiem płatniczym, gdy cena nabywanych Towarów lub Usług jest wyższa niż wartość
realizowanego Bonu Podarunkowego.
5. W momencie zawarcia przez Użytkownika umowy sprzedaży Towarów lub Usług Wydawcy
i posłużenia

się

przez

Użytkownika

Bonem

Podarunkowym,

nastąpi

umorzenie

wierzytelności przysługującej Wydawcy wobec Użytkownika z tytułu ceny sprzedaży
Towarów lub Usług w kwocie równej wartości Bonu Podarunkowego.
6. Bon Podarunkowy może zostać wykorzystany wyłącznie w Sklepach.
§ 5. Zwrot towarów
W przypadku zwrotu Towarów nabytego w Sklepie internetowym Wydawcy za pomocą Bonów
Podarunkowych Użytkownik otrzyma od Wydawcy Nowy Bon Podarunkowy o wartości
odpowiadającej Towarowi podlegającemu zwrotowi
§ 6. Niewykorzystanie Bonu Podarunkowego
1. W wypadku niewykorzystania Bonu Podarunkowego w okresie jego ważności Nabywcy
i Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu środków, za które
przedmiotowy Bon Podarunkowy został nabyty.
2. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Nabywcy i Użytkownika za utratę,
zniszczenie lub kradzież Bonu Podarunkowego po jego wydaniu.
3. Nabywcy i Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia w związku
z utratą, zniszczeniem lub kradzieżą Bonu Podarunkowego po jego wydaniu.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. Nabywca i Użytkownik poprzez wpłatę Wydawcy środków pieniężnych oraz odbiór Bonu
Podarunkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, rozumie jego
treść, nie wnosi zastrzeżeń i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
2. Wszelkie reklamacje związane z zakupem Towarów i Usług przy pomocy Bonu
Podarunkowego będą mogły być składane bezpośrednio w Sklepach Wydawcy, w godzinach
ich otwarcia, listownie na adres Wydawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej za
pośrednictwem adresu: sklep@bogigolf.com.pl.
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3. Wydanie Bonu Podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od
towarów i usług w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Nabywca w
chwili wydania Bonu Podarunkowego otrzymuje od Wydawcy, na żądanie zgłoszone
najpóźniej w momencie wydania Bonu Podarunkowego pisemne pokwitowanie, które nie
stanowi paragonu fiskalnego, ani faktury VAT.
4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie
przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.
5. Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest na stronie internetowej Wydawcy pod
adresem www.bogigolf.com.pl/regulaminbonow. Wydawca ma obowiązek przekazania do
wglądu Nabywcy lub Użytkownikowi niniejszy Regulamin w formie pisemnej na każde jego
żądanie.
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2015 r.
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