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„KARTA PODARUNKOWA W SKLEPACH 

VITAL – STREFA ZDROWEGO ŻYCIA„ 

REGULAMIN 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem promocji „Karta Podarunkowa w sklepach Vital – strefa zdrowego życia”, 

zwanej dalej: Kartą Podarunkową, jest Przedsiębiorstwo Handlu Detalicznego Agnieszka 

Józkowicz, ul. Powstańców 16, 43-100 Tychy, NIP: 646-243-53-79, zwany dalej: 

Organizatorem. 

2. Promocja prowadzona będzie we wszystkich sklepach „Vital – strefa zdrowego życia”. 

3. W Promocji mogą brać udział wszyscy Klienci korzystający z usług firmy. 

4. Promocja trwa od 01.04.2017 do odwołania. 

5. Promocja jest prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. 

Informacje zawarte w materiałach promocyjnych mają tylko charakter informacyjny 

i promocyjny. 

 

§ 2 Informacje o Karcie Podarunkowej 

 

1. Karta Podarunkowa to papierowa karta, która  stanowi odpowiednik gotówki.  

2. Na każdej karcie widnieją: 

- logo „Vital – strefa zdrowego życia”, 

- napis „Karta Podarunkowa”, 

- kwota: 50 zł lub 100 zł, 

- indywidualny kod, przypisany do danej Karty Podarunkowej. 

3. W programie objętym niniejszym Regulaminem Klienci „Vital – strefa zdrowego życia” 

mogą zakupić Karty Podarunkowe na kwotę 50 zł lub 100 zł. 
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4. Kartę Podarunkową można wykorzystać w terminie do 3 miesięcy od daty zakupu. 

5. Data krańcowa, do której będzie można zrealizować Kartę Podarunkową, zostanie zapisana 

na Karcie Podarunkowej. 

6. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne 

  

 

§ 3 Zakup Karty Podarunkowej 

 

1. Kartę Podarunkową można zakupić w dowolnym sklepie „Vital – strefa zdrowego życia”. 

2. Płatność za Kartę Podarunkową należy dokonać w kasie sklepu „Vital – strefa zdrowego 

życia”: 

- za pomocą gotówki, 

- za pomocą karty płatniczej. 

3. Użytkownik Karty Podarunkowej jest zobowiązany do poinformowania kolejnego 

użytkownika, któremu przekazuje Kartę, informacji, że Karta Podarunkowa może być 

zrealizowana wyłącznie w sklepach „Vital – strefa zdrowego życia” i nie podlega wymianie na 

środki pieniężne oraz posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana. 

  

 

§ 4 Zasady użytkowania Karty Podarunkowej 

 

1. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne.  

2. Płatność Kartą Podarunkową następuje w trakcie okazania jej w kasie sklepu „Vital – strefa 

zdrowego życia”.  

3. W przypadku, gdy środki znajdujące się na Karcie Podarunkowej nie wystarczą do zapłacenia 

pełnej kwoty należnej za nabyty towar, użytkownik Karty może pokryć różnicę innym środkiem 

płatniczym.  

4. Nie ma możliwości zwrotu towaru zakupionego z użyciem Karty Podarunkowej. 

5. Minimalna kwota potrzebna do realizacji Karty Podarunkowej to: 

- 51,00 zł w przypadku Karty Podarunkowej na kwotę 50 zł, wówczas Klient płaci minimum 1 

zł, 

- 101,00 zł w przypadku Karty Podarunkowej na kwotę 100 zł, wówczas Klient płaci minimum 

1 zł. 

6. Punkt 5, §4, związany jest z funkcjonowaniem wewnętrznego programu KC-POS, 

zainstalowanego na komputerach w sklepach „Vital – strefa zdrowego życia”, który nie pozwala 

zatwierdzić transakcji opiewającej na kwotę mniejszą niż 1 zł przy równoczesnym realizowaniu 

Karty Podarunkowej na kwotę 50 zł lub 100 zł. 
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§ 5 Odpowiedzialność Organizatora i reklamacje związane z Kartą Podarunkową 

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone 

lub uszkodzone po ich wydaniu nabywcy.  

2. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej, jej użytkownikowi nie 

przysługują wobec Organizatora żadne roszczenia.  

 

 

 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Udział w promocji „Karta Podarunkowa w sklepach Vital – strefa zdrowego życia”,  

jest równoznaczny z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.  

2. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Promocji, a ich wykładnia 

i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora Promocji.  

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.vital.net.pl oraz w sklepach 

stacjonarnych „Vital – strefa zdrowego życia”. 

 

 


