Wrocław 01.07.2016 r.

REGULAMIN KARTY ZAKUPOWEJ
SPOŁEM SHD TĘCZA
Wydawca:

"Społem" Spółdzielnia Hurtowo - Detaliczna "Tęcza" z siedzibą we Wrocławiu przy
ul. Tęczowa 65, 53-601- Wrocław.

Karta zakupowa - elektroniczny bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Nabywcę do jego
realizacji w:

 Hali Targowej „Tęcza” przy ul. Bajana 1 we Wrocławiu w n/w sklepach:


Nabywca

1. supermarket (spożywczy)
- stoisko nr 1,
2. artykuły gospodarstwa domowego agd - stoisko nr 128,
3. alkohole-kawa-herbata
- stoisko nr 44/45
Magazynie nr 2 przy ul. Tęczowej 65 we Wrocławiu

- osoba uprawniona na podstawie zarządzenia wewnętrznego Wydawcy, do
otrzymania od Wydawcy Karty Zakupowej.

Towary

- produkty oferowane do sprzedaży w Supermarkecie, sklepie agd, sklepie alkoholekawa-herbata w Hali Targowej „Tęcza” przy Bajana 1, we Wrocławiu oraz produkty
oferowane do sprzedaży w Magazynie nr 2 przy ul. Tęczowej 65 we Wrocławiu.

Warunki ogólne

1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Zakupowej w celu jej realizacji
2.

w Hali Targowej Tęcza przy Bajana 1, we Wrocławiu lub w Magazynie nr 2 przy ul. Tęczowej
65 we Wrocławiu.
Karta Zakupowa może być użyta wyłącznie w supermarkecie, sklepie agd lub sklepie
alkohole-kawa-herbata mieszczących się w Hali Targowej „Tęcza” przy Bajana 1, we
Wrocławiu a także w Magazynie nr 2 przy ul. Tęczowej 65 we Wrocławiu.

3. Karta Zakupowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani też w
żadnej części.

4. Karta Zakupowa może być realizowana wyłącznie w okresie jej ważności to jest do 90 dni od
momentu jej aktywacji to jest wprowadzenia przez Wydawcę limitu środków na jej realizację.

5. Wydawca przekaże Nabywcy informację o terminie ważności Karty Zakupowej przy jej
wydaniu.
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6. Wydawca jest jedynym właścicielem Karty Zakupowej niezależnie w czyim aktualnie
znajduje się posiadaniu.

7. Po zrealizowaniu limitu – wykorzystaniu środków przy ostatnim zakupie towarów, Karta
Zakupowa zostanie zatrzymana przez sprzedawcę Wydawcy rozliczającego ostatni zakup
towarów paragonem.

Zasady użytkowania
1. Karta Zakupowa daje możliwość wielokrotnego dokonywania zakupów w supermarkecie,
sklepie agd lub sklepie alkohole-kawa-herbata a także magazynie nr 2 do wysokości
wcześniej wprowadzonego limitu kwotowego. Niewykorzystane środki po realizacji danego
zakupu pozostają na Karcie Zakupowej do dalszego ich wykorzystania, aż do czasu ich
całkowitego wyczerpania a najpóźniej do dnia ważności Karty Zakupowej.

2. Wartość zakupów dokonywanych przy użyciu Karty Zakupowej będzie odejmowana od
wysokości wprowadzonego limitu środków pieniężnych, aż do jego wykorzystania na Karcie
Zakupowej lub upływu daty ważności Karty zakupowej.

3. W przypadku, gdy cena Towarów nabywanych przez Nabywcę z wykorzystaniem Karty
Zakupowej będzie wyższa niż wartość zdeponowanych na niej środków, Nabywca
zobowiązany będzie do dopłaty należnej różnicy gotówką lub za pomocą karty płatniczej lub
karty kredytowej.

4. Karta Zakupowa nie upoważnia do otrzymania gotówki w żadnej wysokości ani też w żadnym
przypadku.

5. Karty Zakupowe są kartami na okaziciela.
6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Zakupowe , które zostały utracone lub
uszkodzone, po ich przekazaniu Nabywcy.

7. Nabywcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym
również kradzieży) lub zniszczenia Karty Zakupowej w przypadku braku powiadomienia o
tym fakcie Wydawcy.

8. Realizacja Karty Zakupowej będzie stanowiła ważną transakcję nawet w przypadku, gdy
Nabywca utraci Kartę Zakupową i o tym fakcie nie powiadomi Wydawcy. Zawiadomienie o
którym mowa w zdaniu poprzedzającym chroni Nabywcę od momentu zawiadomienia.

9. Wymienione wcześniej sklepy przyjmują do realizacji wyłącznie Karty Zakupowe
nieuszkodzone, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem.

10. Po zrealizowaniu Karty Zakupowej jak również po upływie terminu do jej realizacji Nabywca
jest zobowiązany do zwrotu Wydawcy Karty Zakupowej w terminie do 7 dni.

11. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Zakupowej w wypadku:
a.) upływu terminu ważności Karty Zakupowej,
b.) braku środków na Karcie Zakupowej,
c.) braku technicznej możliwości realizacji Karty Zakupowej, w szczególności uszkodzenia
Karty Zakupowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych na niej zapisanych,
d.) posługiwania się sfałszowaną Kartą Zakupową, tj. niezgodną z dostarczonym wzorem
lub nie posiadającą stosowanych przez Wydawcę zabezpieczeń.

12. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Zakupowymi będą rozpatrywane przez Wydawcę
w terminie 30 ( trzydziestu ) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Nabywcę
dostarczonej na adres Wydawcy:
"Społem" Spółdzielnia Hurtowo - Detaliczna "Tęcza" ul. Tęczowa 65, 53-601 – Wrocław.
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Zwrot Towarów
1. Podstawą uznania zwrotu Towaru jest przedstawienie przez Nabywcę oryginału paragonu
2.

fiskalnego lub oryginału faktury, potwierdzającego otrzymanie Towaru nabytego przy użyciu
Karty Zakupowej.
W przypadku uznania reklamacji jako uzasadnionej Nabywca ma prawo do wymiany towaru
na wolny od wad lub żądania zasilenia Karty Zakupowej równowartością zwróconego
towaru.

Postanowienia końcowe
1. Nabywca wraz z otrzymaniem Karty Zakupowej oświadcza, że zapoznał się z treścią
2.

niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego
zapisów.
Wydanie Karty Zakupowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i
usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

3. Karta Zakupowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym
instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą.
4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie
przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.

5. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.tecza-spolem.pl
Wydawca ma obowiązek przekazania Nabywcy regulaminu w formie pisemnej na każde jego
żądanie.

6. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany regulaminu obowiązują
tylko Karty Zakupowe wydane po ich wprowadzeniu.

7. Nabywca który utraci wydaną mu Kartę Zakupową niezależnie z jakiej przyczyny lub nie
odda jej sprzedawcy Wydawcy przy ostatnim zakupie towarów zobowiązany jest do pokrycia
kosztów Wydawcy wydania Karty Zakupowej w kwocie 20,00 zł (dwudziestu złotych ) za 1
sztukę.
.
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