REGULAMIN
KARTY PODARUNKOWEJ Grupy walychrobrego.com
I. Postanowienia ogólne
§1
W niniejszym regulaminie karty podarunkowej Grupy walychrobrego.com, zwanym dalej „Regulaminem”, pod
poniższymi pojęciami należy rozmieć:
a. Wydawca – Grupa walychrobrego.com
b. Karta Podarunkowa/Gift Card – bon towarowy w formie plastikowej karty, wydawany na okaziciela,
uprawniający Użytkownika do jego realizacji w restauracjach Wydawcy
c. Klient – osoba, która nabywa Kartę Podarunkową – Gift Card,
d. Użytkownik – każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowe – Gift Card,
e. Grupa walychrobrego.com – Colorado Steakhouse ul. Wały Chrobrego 5, 70-500 Szczecin, Restauracja
Columbus ul. Wały Chrobrego 5, 70-500 Szczecin, Tawerna Porto Grande ul. Jana z Kolna 7, 71-603 Szczecin.
§2
1. Regulamin określa warunki wydania i używania Karty Podarunkowej
2. Regulamin dostępny jest :
a. w restauracjach Wydawcy;
b. na stronie walychrobrego.com/regulamin
II. Wydanie Karty Podarunkowej
§3
1. Karta Podarunkowa wydawana/sprzedawana jest w restauracjach.
§4
1. Karta Podarunkowa może być używana restauracja Grupy walychrobrego.com bezpośrednio po wydaniu
Karty Klientowi.
2. Karta Podarunkowa jest ważna przez 12 miesięcy od dnia jej wydania.
3. Wydawca może przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne, polegające w szczególności na wydawaniu
Kart Podarunkowych o terminie ważności innym niż określony w ust. 2 niniejszego paragrafu. Pozostaje to bez
wpływu na termin ważności wydanych wcześniej Kart Podarunkowych.
4. Kartę podarunkową można wykorzystać wyłącznie w restauracji w której została ona zakupiona, wyjątek
stanowi ogólna karta podarunkowa na której będą wskazane restauracji których ona dotyczy.
III. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej
§5
1. Kwota na którą opiewa karta stanowi przedpłatę na rzecz przyszłych zakupów dokonywanych przez
Użytkownika w restauracjach Grupy walychrobrego.com.
2. Karta Podarunkowa uprawnia jej Użytkownika do zapłaty za towary oferowane w restauracjach Grupy
walychrobrego.com.
3. W restauracjach Grupy walychrobrego.com Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej poprzez
przedstawienie jej personelowi oraz zadeklarowanie woli jej użycia przed dokonaniem płatności za
konsumpcję.
4. Restauracje Grupy walychrobrego.com nie wydają reszty wynikającej z różnicy pomiędzy wartością rachunku,
a wartością Karty Podarunkowej.

5. W przypadku, gdy wartość rachunku przewyższy wartość Karty Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany jest
zapłacić różnicę pomiędzy ceną a wartością Karty Podarunkowej gotówką, kartą płatniczą lub kredytową. .
§6
1. Wydawca odmówi realizacji Karty Podarunkowej w przypadku:
a. gdy przedłożona Karta Podarunkowa nie jest autentyczna;
b. upływu ważności Karty Podarunkowej..
§7
1. Karta Podarunkowa nie podlegają oprocentowaniu oraz nie podlegają zwrotowi na rzecz Klienta lub
Użytkownika, w szczególności Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę, w całości lub w części, a
także nie może zostać zwrócona Wydawcy ani też wymieniona na inne karty lub bony towarowe wydawane
przez Wydawcę.
IV. Postanowienia końcowe
§8
Regulamin jest dostępny w restauracjach grupy walychrobrego.com oraz na stronie
www.walychrobrego.com/regulamin

