
REGULAMIN BONÓW WARTOŚCIOWYCH CARRE I KODÓW RABATOWYCH CARRE  
 
1. Użyte  w  niniejszym  Regulaminie  terminy  pisane  wielką  literą  mają  następujące znaczenie:  

a) Wydawca – Carre – Żaneta Szymańska z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Serbinowskiej 29  

b) Salon Sprzedaży– położony na terytorium Polski, wchodzący w skład sieci Carre punkt 
sprzedaży Towarów  

c) Sklep Internetowy – należący do Wydawcy sklep, mieszczący się pod adresem 
https://jubilercarre.pl 

d) Bon wartościowy Carre – karta oznaczona nominałem, wydana na okaziciela, uprawniająca 
Użytkownika do jej realizacji w Salonie Sprzedaży  

e) Kod rabatowy – unikalny dla akcji kod uprawniający do jego realizacji w Sklepie Internetowym  

f) Zainteresowany - osoba, która wyraża chęć wzięcia udziału w akcji  

g) Użytkownik - posiadacz Bonu wartościowego Carre, przedstawiający go do realizacji w Salonie 
Sprzedaży  

h) Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży w Salonach Sprzedaży i Sklepie Internetowym  

i) Okres ważności – czas trwania promocji, który dla Bonów wartościowych serii E zawiera się w 
dniach od 15 listopada 2021 r. do 15 grudnia 2021 r.  

2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Zainteresowanemu Bonu wartościowego Carre, a 
następnie do przyjmowania go do realizacji w Salonach Sprzedaży w Okresie ważności.   

3. 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.  

4. Bon wartościowy o nominale 100 zł uprawnia do obniżenia ceny o 100 zł przy transakcji o 
wartości 500 zł i więcej przed obniżką.  

5. Kod 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.  

6. Kod rabatowy 100 zł uprawnia do obniżenia ceny o 100 zł przy transakcji o wartości 500 zł i 
więcej (bez kosztów doręczenia przesyłki) przed obniżką.  

7. Bon wartościowy Carre i Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne.  

8. Bon wartościowy Carre serii E zachowuje ważność do dnia 15 grudnia 2021 r., niezależnie od 
dnia jej wydania Zainteresowanemu. Okres ważności Bonu wartościowego Carre nie może zostać 
przedłużony.  

9. Kody rabatowe zachowują ważność do transakcji zawartych przed godziną 23:59 w dniu 15 
grudnia 2021 r.  

10. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Bony wartościowe Carre, które zostały utracone (lub 
uszkodzone) po ich wydaniu Użytkownikowi.  

11. Realizacja Bonu wartościowego Carre przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję 
nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Bonu wartościowego Carre w sposób 
nieuprawniony.  

12. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Bonu wartościowego Carre Użytkownikowi nie 
przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.  

13. Użytkownik dokonuje realizacji Bonu wartościowego Carre poprzez przedstawienie personelowi 
Salonów Sprzedaży Bonu wartościowego.   



14. Użytkownik dokonuje realizacji kodu poprzez wpisanie go w przeznaczone do tego pole 
formularza przed ostatecznym zatwierdzeniem transakcji.  

15. Bon wartościowy Carre i Kod rabatowy nie obowiązuje przy zakupie Kart upominkowych Carre.  

16. Bonów wartościowych Carre i Kodów rabatowych nie można łączyć z innymi rabatami i 
obniżkami oprócz rabatów dla stałych klientów.  

17. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Bonu wartościowego Carre lub Kodu rabatowego w 
wypadku:  

a) upływu terminu ważności Bonu wartościowego Carre lub kodu rabatowego,  

b) braku technicznej możliwości realizacji Bonu wartościowego Carre lub Kodu rabatowego, 
w szczególności:  

1) niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy,  

2) wpisania niewłaściwego Kodu rabatowego,  

3) uszkodzenia Bonu wartościowego Carre w stopniu uniemożliwiającym odczytanie 
danych  zapisanych na Bonie wartościowym Carre.  

18. Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Bonu wartościowego Carre lub 
Kodu rabatowego wynikające z okoliczności, za które Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, w 
tym w szczególności wynikające z utraty przez Salony Sprzedaży połączenia elektronicznego lub 
telefonicznego z systemem informatycznym Wydawcy.  

19. Użytkownik może wykorzystać Bon wartościowy Carre lub Kod rabatowy podczas jednej 
transakcji.  

20. Wszelkie reklamacje związane z Bonami wartościowymi Carre i Kodami rabatowymi będą 
rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia 
złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.  

21. Reklamacje związane z Bonami wartościowymi Carre mogą być składane w Salonach Sprzedaży 
w godzinach pracy tych Salonów Sprzedaży.   

22. Reklamacje związane z Kodami rabatowymi mogą być składane drogą elektroniczną na adres 
carre@jubilercarre.pl   

23. 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.  

24. Bon wartościowy Carre i Kod rabatowy nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest 
instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.  

25. Wydanie Bonu wartościowego Carre i Kodu rabatowego Nabywcy nie stanowi sprzedaży 
opodatkowanej w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.   

26. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie jednak bez szkody dla praw 
nabytych przez posiadaczy Bonów wartościowych Carre i Kodów rabatowych. Zmienione 
warunki Regulaminu zostaną udostępnione w Salonach Carre.  

27. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie będą miały zastosowanie 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

28. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2021 r.  

  


