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Regulamin korzystania z kart upominkowych
1. Zapisy ogólne
Niniejsze Zasady i warunki dotyczą kart upominkowych kupionych od ONE LEWAK sp.J., w prowadzonej przez spółkę
restauracji Czarcia Łapa (CZŁ). Kupując kartę upominkową: Czarcia Łapa i korzystając z karty, akceptujesz niniejsze
Zasady i warunki („Zasady i warunki”). Czarcia Łapa zastrzega sobie prawo do interpretacji, modyfikacji lub unieważnienia niniejszych Zasad i warunków bez uprzedzenia. Karta jako nośnik danych jest własnością spółki ONE LEWAK Sp.j.
Aktualną wersję Zasad i warunków zawsze można znaleźć na stronie www.czarcialapa.pl
2. Korzystanie
Kart upominkowych CZŁ można używać w restauracji Czarcia Łapa. Kartą upominkową CZŁ można zapłacić za całe
zamówienie lub jego część.
Przed złożeniem zamówienia należy poinformować obsługę o chęci skorzystania z karty upominkowej.
Jeśli saldo karty upominkowej CZŁ jest mniejsze niż wartość zakupu, możesz wybrać dodatkową metodę płatności, aby
sfinalizować transakcję. Aktualne saldo karty upominkowej możesz sprawdzić w restauracji Czarcia Łapa.
Klientowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w zwiazku z niewykorzystaniem środków na karcie upominkowej CZŁ, a
w szczególności roszczenie o wymianę na rabat lub na ekwiwalent pieniężny.
Posiadacze ważnych kart upominkowych są upoważnieni do darmowych rezerwacji miejsc w restauracji i do korzystania
ze specjalnych akcji promocyjnych publikowanych na portalach społecznościowych prowadzonych przez CZŁ.
3. Okres ważności
Wartość karty upominkowej CZŁ może wynieść maksymalnie 1000 PLN. Minimalna wartość karty upominkowej CZŁ
wynosi 50 PLN. Możesz zwiększyć saldo swojej karty upominkowej CZŁ, wykupując dodatkowe środki w restauracji CZŁ,
w którym została ona kupiona. Minimalne jednorazowe doładowanie karty wynosi 50 PLN. Kartę możesz zasilić w środki
o wartości wielokrotności 50 PLN.
Karta upominkowa CZŁ jest ważna przez 1 rok od daty ostatniej aktywacji lub zakupu lub doładowania środków. Po
upłynięciu okresu ważności nie można zapłacić kartą za zamówienie, ponownie jej aktywować ani wykorzystać pozostałych na niej środków. Karty upominkowej CZŁ można używać do momentu wyczerpania środków. Jeśli saldo karty będzie
zerowe przez trzy miesiące, straci ona ważność i nie będzie można jej ponownie aktywować ani użyć. CZŁ zastrzega
sobie prawo do żądania zwrotu nieważnej karty upominkowej.
4. Ograniczenie odpowiedzialności
Jeśli karta upominkowa CZŁ zostanie aktywowana, firma ONE LEWAK Sp.j. (CZŁ) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
taką kartę w wypadku jej zgubienia, kradzieży, dezaktywacji lub zniszczenia. Karty upominkowe CZŁ należy traktować tak
jak gotówkę.
5. Obsługa Klienta
Dane kontaktowe: Czarcia Łapa, 20-111 Lublin, ul. Rynek 19 E-mail: info@czarcia.com Tel.: 815328200
6. Dane firmy
ONE LEWAK Sp.j. 20-703 Lublin, ul. Cisowa 9 NIP 9462622597

