SKRÓCONY REGULAMIN BONÓW WARTOŚCIOWYCH CARRE I KODÓW RABATOWYCH CARRE
1. Bon wartościowy o nominale 20 zł uprawnia do obniżenia ceny o 20 zł przy transakcji o wartości
od 100 zł do 499,99 zł przed obniżką, dokonanej w sklepach stacjonarnych Carre w terminie do
dnia 15 grudnia 2018 r.
2. Bon wartościowy o nominale 100 zł uprawnia do obniżenia ceny o 100 zł przy transakcji o
wartości 500 zł i więcej przed obniżką, dokonanej w sklepach stacjonarnych Carre w terminie do
dnia 15 grudnia 2018 r.
3. Kupon rabatowy 20 zł uprawnia do obniżenia ceny o 20 zł przy transakcji o wartości od 100 zł do
499,99 zł (bez kosztów doręczenia przesyłki) przed obniżką, dokonanej w sklepie internetowym
Carre w terminie do godz. 23:59 dnia 15 grudnia 2018 r.
4. Kupon rabatowy 100 zł uprawnia do obniżenia ceny o 100 zł przy transakcji o wartości 500 zł i
więcej (bez kosztów doręczenia przesyłki) przed obniżką, dokonanej w sklepie internetowym
Carre w terminie do godz. 23:59 dnia 15 grudnia 2018 r.
5. Bon wartościowy Carre i Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne.
6. Wartość kwoty do zapłaty zostanie obniżona o wartość Bonu/Kodu.
7. Jedna osoba może wykorzystać jeden Bon/Kod w ramach jednej transakcji.
8. Bon wartościowy Carre i Kod rabatowy nie obowiązuje przy zakupie Kart upominkowych Carre.
9. Bonów wartościowych Carre i Kodów rabatowych nie można łączyć z innymi rabatami i obniżkami
oprócz rabatów dla stałych klientów.
10. W wypadku zwrotu Towarów nabytych przy użyciu Bonu wartościowego Carre lub Kodu
rabatowego Użytkownik otrzyma od Wydawcy zwrot kwoty rzeczywiście dokonanej płatności
zgodnie z dokumentem sprzedaży.
11. Bon wartościowy Carre i Kod rabatowy nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest
instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.
12. Wydanie Bonu wartościowego Carre i Kodu rabatowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej w
rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.
13. Pełny tekst regulaminu znajduje się w salonach Carre.
14. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
15. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2018 r.

