Regulamin bonów PREZENTOWYCH SFINKS.info
§1
Słowniczek podstawowych sformułowań użytych w przedmiotowym regulaminie:
a. Sklep Internetowy - Księgarnia Internetowa SFINKS.info działająca pod adresem
strony internetowej www.sfinks.info, prowadzona przez Filipa Topczewskiego,
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą F.H. SFINKS

Filip Topczewski,

wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej od 5 czerwca 2000 r., nr
wpisu do ewidencji: 66487, przy ul. Mirowska 35, 42-200 Częstochowa leg. się numerem
NIP: 573-175-57-15, oraz REGON: 150272370,
b. Sprzedający - Filip Topczewski, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą F.H.
SFINKS Filip Topczewski, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
od 5 czerwca 2000 r., nr wpisu do ewidencji: 66487, przy ul. Mirowska 35, 42-200
Częstochowa leg. się numerem NIP: 573-175-57-15, oraz REGON: 150272370,
c. Strona internetowa - www.sfinks.info,
d. Klient – pełnoletnia osobą fizyczna, osobą prawną lub jednostka organizacyjną nie
posiadającą osobowości prawnej, oraz jej zagraniczne odpowiedniki, dokonująca zakupów
w Sklepie Internetowym za pośrednictwem zarejestrowanego konta klienta, lub
zamówienia telefonicznego,
e. Konto klienta – personalny, indywidualny zbiór informacji udostępnionych dobrowolnie
przez klienta i przypisanych do niego, uprawniający do korzystania z pełnej
funkcjonalności strony internetowej, oraz umożliwiający dokonywanie i realizację
zakupów w sklepie internetowym, zawierający informacje dot. składanych zamówień,
historię zamówień i preferencje klienta, identyfikujący klienta za pomocą adresu e-mail i
wskazanego hasła.
f. Zamawiającym - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nie posiadająca osobowości prawnej, oraz jej zagraniczne odpowiedniki, nie posiadająca
zarejestrowanego konta użytkownika, zainteresowana pozyskaniem bonu/bonów,
g. Bon PREZENTOWY – odpłatny kod elektroniczny uprawniający do wskazanej w nim
zniżki gotówkowej w PLN wydawany na okaziciela w ramach prowadzonej przez Sklep
Internetowy działalności.
h. Regulamin Księgarni Internetowej SFINKS.info – obowiązujący regulamin Sklepu
Internetowego, zamieszczony na stronie internetowej w zakładce „regulaminy”,

i.

Towar - usługa, lub produkt, jaka jest oferowana do sprzedania w każdym z działów
Sklepu internetowego.
§2

1. Wystawcą Bonów PREZENTOWYCH jest Sklep Internetowy,
2. We wszelkich sprawach powiązanych z zakupami dokonanymi z wykorzystaniem Bonów
PREZENTOWYCH

zastosowanie

mają

postanowienia

Regulaminu

Księgarni

Internetowej SFINKS.info z modyfikacjami wynikłymi z przedmiotowego „regulaminu
bonów PREZENTOWYCH SFINKS.info”
§3
1. Bony PREZENTOWE wystawiane przez Sklep Internetowy służą do realizacji zakupów
dokonywanych za pośrednictwem strony internetowej, lub zamówień telefonicznych.
2. Bony PREZENTOWE wystawiane w postaci wiadomości e-mail przesyłane są na adres
poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiającego, lub przesyłane w formie
papierowej na wskazany przez Zamawiającego adres korespondencyjny. W wiadomości
elektronicznej, lub na bonie PREZENTOWYM w wersji papierowej wraz z kodem
zamieszczone są:
a)

data ważności,

b)

informacja tekstową wraz z informacją o wartości bonu PREZENTOWEGO w
PLN, oraz inne informacje niezbędne dla skorzystania z bonu PREZENTOWEGO, w
tym informacje o dostępności niezbędnych do zaakceptowania regulaminów, akceptacja
koniecznych regulaminów jest dobrowolna, jednak jej brak uniemożliwia skorzystanie z
bonu PREZENTOWEGO

c)

Ewentualne dodatkowe warunki konieczne do spełnienia dla możliwości realizacji
bonu PREZENTOWEGO.

3. Każdy bon PREZENTOWY w wersji elektronicznej może zostać przesłany
obdarowanemu na jego konto e-mail lub wydrukowany na nośnik papierowy zaopatrzony
w ozdobną grafikę i przekazany dowolnej osobie, bon PREZENTOWY w wersji
papierowej

może

być przekazany

dowolnej osobie.

Na

przekazanym bonie

PREZENTOWYM powinny znajdować się informacje wymienione w pkt. 2. Sklep

Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie bonu PREZENTOWEGO
przez Zamawiającego lub obdarowanego osobom nieuprawnionym.
4. Sklep Internetowy wystawia bony PREZENTOWE na podstawie indywidualnego
zamówienia wystosowanego przez Zamawiającego,

poprzez elektroniczny formularz

zamówienia bonów PREZENTOWYCH stanowiącego ofertę handlową, dostępny na
stronie Sklepu Internetowego, pod warunkiem:
- złożenia przez Zamawiającego oferty z obowiązkiem zapłaty,
-

dokonania

przez

Zamawiającego

płatności

za

zamówione

bony

PREZENTOWE,
- przyjęcia oferty przez Sklep Internetowy,
5. Sklep Internetowy realizuje zamówienie poprzez wystawienie bonu PREZENTOWEGO
poprzez

ich

przesłanie

na

adres

e-mail

Zamawiającego/Klienta,

lub

drogą

korespondencyjną.
6. Sklep Internetowy wystawia bony PREZENTOWE o nominałach wskazanych w
formularzu zamówienia
7. Bony PREZENTOWE posiadają datę ważności.
8. Aby skorzystać z bonu PREZENTOWEGO, należy w przypadku zamówienia
elektronicznego, założyć konto klienta i wpisać kod z bonu PREZENTOWEGO w
odpowiedniej rubryce podczas składania zamówienia, lub podać kod z bonu
PREZENTOWEGO

podczas

składania

zamówienia

telefonicznego,

akceptując

niezbędne dla skorzystania z bonu PREZENTOWEGO regulaminy, tj. przedmiotowy
regulamin, Regulamin Księgarni Internetowej SFINKS.info, oraz ewentualnie inne
regulaminy wymagane do skorzystania z konkretnej promocji. Akceptacja niezbędnych
regulaminów jest dobrowolna, jednak ich brak uniemożliwia realizację bonu
PREZENTOWEGO.
9. Bon PREZENTOWY jest przeznaczony do jednorazowego wykorzystania i powinien
zostać zrealizowany w całości w momencie dokonywania zakupów w Sklepie
Internetowym za pośrednictwem strony internetowym, lub zamówień telefonicznych.
Niewykorzystania wartość bonu PREZENTOWEGO przepada.
§4
1. W celu złożenia zamówienia bonów PREZENTOWYCH w formularzu dostępnym na
stronie internetowej należy:

a. podać dane identyfikujące Zamawiającego – imię, nazwisko, lub nazwę podmiotu,
adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, ewentualnie numer NIP
lub REGON, ilość i wartość nominalną bonów PREZENTOWYCH których dot.
zakup.
b. Wyrazić zgodę co najmniej na przetwarzanie danych w celu realizacji zamówienia.
Przetwarzanie danych odbywa się przez podmiot i na zasadach szczegółowo
określonych w Regulaminem Księgarni Internetowej SFINKS.info, a wyrażenie
przedmiotowej zgody jest dobrowolne, jednak jej brak uniemożliwi realizację
zamówienia.
c. Przejść do zakładki „Podsumowanie” w której podano informacje dot.
Zamawiającego, ilość i nominały zamówionych bonów PREZENTOWYCH,
łączną cenę zakupu, oraz informacje o terminie i sposobie płatności, w tym
numerze konta i tytule przelewu;
d. Jeżeli dane wskazane w podsumowaniu są zgodne, kliknąć przycisk „Zakończ –
złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;
2. Informacje widoczne w „Podsumowaniu” przesyłane są dodatkowo na adres e-mail
wskazany w formularzu zamówienia.
3. Sprzedający przystąpi do realizacji zamówienia nie wcześniej jak od momentu dokonania
płatności za zamówione bony PREZENTOWE. Sprzedający oczekuje na wpłatę w
terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia. Wpłata w tym wypadku rozumiana jest jako
data zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedającego. W razie braku wpłaty we
wskazanym terminie Sklep Internetowy odmawia przyjęcia oferty Zamawiającego.
§5
1. Bon PREZENTOWY nie może zostać wymieniony na pieniądze, ani nie może stanowić
przedmiotu obrotu handlowego innego niż określony w niniejszym regulaminie.
Zakupione bony prezentowe nie podlegają zwrotowi z zastrzeżeniem §6.
2. Bon PREZENTOWY może być wykorzystany w okresie jego ważności. Sklep
Internetowy może odmówić realizacji bonów PREZENTOWYCH po upływie ich
ważności.
3. W kwestiach dotyczących wymiany, zwrotów towarów, odstąpienia od umów zawartych
na odległość przy zakupach opłaconych z użyciem bonów PREZENTOWYCH

obowiązuje Regulamin Księgarni Internetowej SFINKS.info, z zastrzeżeniami zawartymi
w przedmiotowym regulaminie.
4. Ewentualny zwrot płatności przewidziany w związku z realizacją praw i obowiązków z
pkt. 3, dokonanej za pośrednictwem środków uzyskanych w wyniku realizacji bonów
PREZENTOWYCH, może nastąpić wyłącznie w formie bonów PREZENTOWYCH,
na

kwotę

odpowiadającą

PREZENTOWEGO.

Jeżeli

kwocie

opłaconej

za

wartość

wykorzystanego

pośrednictwem

bonu

przy

bonu

zakupie

PREZENTOWEGO była mniejsza, od kwoty płatności za zakupiony towar, zwrot
różnicy dokonywany jest w takiej formie, w jakiej płatności dokonał klient, chyba, że
klient dokona wyboru innej formy zwrotu przedmiotowej różnicy.
§6

1.

Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
(Dz.U.2014.827), zamawiający, który dokonał zakupu bonów PREZENTOWYCH, będący
konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy zawartej
na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie
14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail zawierającego bony
PREZNTOWE, ale przed realizacją bonu PREZETOWEGO. Wzór oświadczenia o
odstąpieniu od umowy jest umieszczony na stronie Sklepu Internetowego pod zakładką
„Reklamacje i Zwroty”. Informacja o utracie prawa do zwrotu bonów PREZENTOWYCH
w razie ich realizacji podawana jest w formularzu zamówienia i wymaga jej zaakceptowania.

2.

Dla skutecznego odstąpienia od umowy koniecznym jest nadanie oświadczenia na
adres poczty elektronicznej wskazany w zakładce „Kontakt”, lub przesłanie stosownego
oświadczenia drogą korespondencyjną.

3.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość dot. zakupu bonów
PREZENTOWYCH, umowa jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega
zwrotowi przekazane bony PREZENTOWE tracą ważność.

4.

W przypadku właściwego odstąpienia od umowy, Sprzedający w terminie 14 dni od
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwróci stosowną kwotę Zamawiającemu w sposób w
jaki Zamawiający dokonał płatności, lub wyraźnie wskazany przez Zamawiającego w
oświadczeniu o odstąpieniu.

5.

Pouczenie o możliwości odstąpienia od umowy każdorazowo załączane jest do
wiadomości e-mail, lub korespondencji z zamówieniem klienta, lub do przesyłki
korespondencyjnej.
§7
2.

Bony PREZENTOWE sumują się i nie mają wpływu na dodatkowe rabaty przewidziane
dla odrębnych akcji i promocji prowadzonych w ramach działalności Sklepu Internetowego.

3.

Pracownik sklepu biorącego udział w Promocji, uprawniony jest do odmówienia
przyjęcia bonu

PREZENTOWEGO

i

jego

realizacji,

jeżeli

przedłożony

bon

PREZENTOWY budzi jego wątpliwości co do autentyczności i legalności pochodzenia.
4.

Klient korzystający podczas zakupów z bonu PREZENTOWEGO oświadcza, że
zapoznał się z przedmiotowym regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.
§8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maja odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw szczególnych, w tym ustawy o prawach
konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014.827), oraz Regulaminu Księgarni
Internetowej SFINKS.info
2. Ewentualne spory powstałe między Klientem/Zamawiającym niebędącym konsumentem
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a Sklepem internetowym rozstrzygane będą
przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.
3. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn
technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w
terminie wskazanym przez Sklep internetowy, nie krótszym niż 7 dni od momentu
udostępnienia na Stronie internetowej zmienionego regulaminu.
4. Regulamin wchodzi w życie w z dniem ………………. r.

