
REGULAMIN
 

I. Definicje

1. „Wydawca” – Ledrin Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Vetterów 6a, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców
Krajowego rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI
Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000085721
2. Sklep internetowy DAAG - serwis internetowy dostępny pod adresem www.e-daag.com.pl, za pośrednictwem którego
Klient może składać zamówienia.
3. Bon Podarunkowy - bon towarowy, wydany przez Wydawcę i dostępny wyłącznie w Sklepie Internetowym DAAG
uprawniający Klienta do zakupu Towaru na kwotę, która widnieje na Bonie Podarunkowym.
4. Klient – osoba lub podmiot, która otrzymuje od Wydawcy Bon Podarunkowy w zamian za przekazanie środków
pieniężnych, a także posiadacz Bonu Podarunkowego przedstawiający go do realizacji
5. Towar - przedmiot lub przedmioty oferowane przez Wydawcę do bieżącej sprzedaży w Sklepie Internetowym DAAG
6. Regulamin - regulamin Bonu Podarunkowego dostępny na stronie internetowej www.e-daag.com.pl Słowa użyte
zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej mogą oznaczać, w zależności od kontekstu, także odpowiednio liczbę mnogą i
liczbę pojedynczą.

II. Nabycie i realizacja Bonu Podarunkowego

1. Bony Podarunkowe są do otrzymania w zamian za przekazanie środków pieniężnych wyłącznie w Sklepie Internetowym
DAAG
    a. Bony Podarunkowe posiadają określone nominały, odpowiednio 300zł, 500zł i 1000zł.
    b. Każdy Bon podarunkowy posiada indywidualny kod do wykorzystania na Stronie Internetowej DAAG
    c. Wydawca wydając Bon Podarunkowy działa w zaufaniu, iż: Klient zapoznał się, zrozumiał i zaakceptował niniejszy
Regulamin oraz Klient ma wymaganą właściwymi przepisami zdolność do czynności prawnej, którą dokonuje.
2. Klient przyjmuje do wiadomości, że Bon Podarunkowy:
   a. może być zrealizowany wyłącznie w Sklepie Internetowym DAAG,
   b. nie podlega wymianie na środki pieniężne,
   c. w przypadku zakupu produktu/produktów na kwotę wyższą, Klient zobowiązany jest dopłacić różnicę w cenie
   d. wybór produktu/produktów na kwotę niższą niż wartość Bonu Podarunkowego nie upoważnia do otrzymania różnicy
w cenie
   e. kod z Bonu Podarunkowego można wykorzystać jednorazowo
   f. Bon Podarunkowy jest ważny przez trzy miesiące od dnia zakupu
3. Wydawca ma prawo odmówić realizacji transakcji z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego w następujących
przypadkach:
   a. upływu okresu ważności Bonu Podarunkowego
   b. gdy kod Bonu Podarunkowego został już wykorzystany na Stronie Internetowej DAAG

III. Zwrot, Wymiana i Reklamacje Towaru

1. Zwrot Towaru zakupionego  na Stronie Internetowej DAAG bez względu na formę dokonania płatności (w tym Bonem
Podarunkowym) możliwy jest w ciągu 14 dni, licząc od dnia otrzymania Towaru.
2. Zwrot środków nastąpi w formie przekazania Klientowi nowego Bonu Podarunkowego do wykorzystania na Stronie
Internetowej DAAG
3. W przypadku uznanej przez Wydawcę reklamacji Towaru złożonej przez Klienta Bonu Podarunkowego zwrot środków
pieniężnych nastąpi w formie przekazania Klientowi nowego Bonu Podarunkowego do wykorzystania na Stronie
Internetowej DAAG.
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