
Regulamin korzystania z bonów podarunkowych 

§1 Definicje: 

1. "Konkurs" – Konkurs prowadzony na zasadach określonych Regulaminem „Mikołaj w Galerii Brodnica Rodzinne 

Centrum Handlowe" 

2. „Bon podarunkowy”– nagroda wyróżnienia w Konkursie „Mikołaj w Galerii Brodnica Rodzinne Centrum Handlowe" 

3. "Organizator" – organizator Konkursu: Żebrowski, Żebrowska IMBA spółka jawna, 87-300 Brodnica,  

ul. Mostowa 2-4 oraz Firma  Żebrowski Marian Żebrowski, 87-300 Brodnica, ul. Kościelna 7. 

4. „Sklep” – lokal handlowy na terenie Galerii Brodnica Rodzinne Centrum Handlowe w Brodnicy, którego oznaczenie 

widnieje na bonie podarunkowym. 

5. "Uczestnik" – wyłącznie osoba fizyczna w wieku do 15 lat. W związku z wiekiem Uczestników, w Konkursie  

w ich imieniu działać mogą wyłącznie przedstawiciele ustawowi Uczestników (rodzice, opiekunowie) . 

6. „Laureat Konkursu” – uczestnik nagrodzony w Konkursie 

7. „Posiadacz bonu podarunkowego” – osoba będąca w posiadaniu bonu podarunkowego, uprawniona do jego realizacji 

zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie korzystania z bonów podarunkowych. 

§2 
1. Laureaci Konkursu  „Mikołaj w Galerii Brodnica Rodzinne Centrum Handlowe" są uprawnieni do wykorzystania 

bonu podarunkowego w terminie określonym na dokumencie bonu podarunkowego. 
2. Bon podarunkowy traci swoją ważność z dniem 31.12.2016r., zgodnie z datą widniejącą na dokumencie bonu 

podarunkowego. 
3. Niewykorzystanie bonu podarunkowego , zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu podarunkowego,  

jest równoznaczne z utartą ważności bonu podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza 
wobec Organizatora oraz Sklepu wskazanego na bonie podarunkowym z jakimikolwiek roszczeniami  
w tym zakresie, a w szczególności z żądaniem wymiany takiego bonu na towar lub/i usługę. 

4. Wydanie bonu podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT)  
w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie 
nabycia produktów. 
 

§3 
1. Posiadacz bonu podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie bonu podarunkowego  

na towary z oferty Sklepu wskazanego na bonie.  
2. Każdy bon towarowy opatrzony jest pieczęcią Sklepu i podpisem osoby upoważnionej. Bon podarunkowy  

bez pieczęci i podpisu jest nieważny. 
3. Bony podarunkowe muszą zostać wykorzystane jednorazowo w pełnej wartości, bądź w wartości wyższej  

niż wartość bonu. Nadwyżkę można opłacić w Sklepie, którego oznaczenie widnieje na bonie podarunkowym.  
4. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości bonu podarunkowego Sklep nie zwraca różnicy wartości towaru  

lub/i usługi podlegające wymianie na bon podarunkowy. 
5. Każdy bon z widniejącą na nim pieczątką i podpisem jest jednorazowy i można skorzystać z niego tylko raz. 

Zabrania się udostępniania komukolwiek bonu podarunkowego, co może spowodować powielenie  
go i/lub wykorzystanie przez osoby nieupoważnione. 

6. Bon podarunkowy może być wykorzystany przez posiadacza bonu podarunkowego.  Organizator i Sklep nie ponosi 
odpowiedzialności za zagubienie bonu podarunkowego przez laureata Konkursu. Bon podarunkowy realizowany  
jest przez jego posiadacza. 
 

§4 
1. Organizator i Sklep nie odpowiada za zgubienie, uszkodzenie lub ujawnienie bonu podarunkowego przez laureata 

innym osobom, co mogłoby spowodować podrobienie bonu podarunkowego. Organizator i Sklep nie wydają 
duplikatów bonu podarunkowego. 

2. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia sprzedaży towarów na podstawie bonów podarunkowych,  
które są nieczytelne, zniszczone, bądź w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności,  
czy aktualności. W takim przypadku bon podarunkowy uznawany jest za nieważny, bez prawa posiadacza bonu  
do otrzymania bonu zastępczego. 

3. Bon podarunkowy nie jest środkiem płatniczym. Nie może zostać zamieniony na gotówkę, w całości lub/i w części. 
4. Nabycie produktów za pomocą bonu podarunkowego nie ogranicza ani nie wyklucza praw posiadacza bonu 

wynikających z gwarancji lub niezgodności towarów z umową. 
 

§5 
1. Laureat Konkursu i posiadacz bonu podarunkowego zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem. 

2. Przyjęcie bonu podarunkowego przez Laureata Konkursu lub/i posiadacza bonu podarunkowego jest jednoznaczne  

z akceptacją przez niego warunków zawartych w niniejszym regulaminie. 


