REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ
I. Definicje
Karta Podarunkowa – bon towarowy w postaci karty wydany na okaziciela, uprawniający
Użytkownika do nabycia na jej podstawie usług lub towarów oferowanych w Balance Time;
Klient – osoba, która otrzymuje od Balance Time Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie
środków pieniężnych i która wskazuje Użytkownika
Użytkownik – osoba wskazana jako obdarowana przez Klienta , dysponująca Kartą
Podarunkową. Osoby niepełnoletnie wskazane jako obdarowane (od 16 do 18 roku życia)
mogą korzystać z usług w obecności lub za pisemną zgoda przedstawiciela ustawowego lub
prawnego opiekuna
Towary – kosmetyki i inne towary oferowane do sprzedaży w Balance Time
Usługi – usługi kosmetologiczne świadczone w Balance Time
II. Warunki ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki użytkowania Karty Podarunkowej.
2. Karta Podarunkowa jest dokumentem wystawionym przez Balance Time , Ewa Dudek,
Beata Maśko-Rogowska S.C. , Gliwice , 44-100 ul. Dolnych Wałów 8

III. Przedmiot oferty
1. Karta Podarunkowa jest dokumentem umożliwiającym płatność za usługi i/lub towary
sprzedawane przez Balance Time
2. Karta Podarunkowa jest wydawana w formie bonu towarowego w wersji papierowej oraz
zawierająca dane takie jak :
➢ Wpisany ręcznie numer podlegający rejestracji w Balance Time
➢ Wybraną przez klienta konkretną usługę i/ lub towar
i/ lub
➢ Konkretna kwotę, stanowiącą równowartość kwoty
za zakup karty
podarunkowej
➢ Datę ważności karty
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➢ Dane końcowego użytkownika ( obdarowanego )
3.
4.
5.
6.

Karta podlega rejestracji w Balance Time.
Zakupu karty podarunkowej dokonuje się w siedzibie Balance Time .
Z karty może korzystać jedna osoba, wskazana jako końcowy użytkownik .
Cena zakupionych towarów / usług przy użyciu karty podarunkowej liczona jest od kwoty
cennikowej brutto , aktualnej w Balance Time w dniu realizacji karty .

IV. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej

1. Balance Time przyjmuje do realizacji wyłącznie Karty Podarunkowe z nieprzekroczonym
terminem ważności, aktywne.
2. Realizacja Karty Podarunkowej polega na nabyciu przez Użytkownika usług i/lub towarów
w Balance Time w zamian za płatność dokonaną Kartą Podarunkową.
3. Karta podarunkowa wystawiona na konkretną kwotę może być zrealizowana na więcej niż
jeden zabieg / usługę lub /i towar w Balance Time. Jeżeli wartość usług/ towarów
przekroczy wartość nominalną wskazana na karcie podarunkowej , użytkownik ma
obowiązek pokryć powstałą różnicę . Jeżeli natomiast kwota zabiegów / usług lub/i
towarów będzie niższa - uważa się kartę podarunkową jako zrealizowaną w całości .
4. Karta podarunkowa wystawiona na konkretną usługę nie może być zrealizowana na inny
zabieg/ usługę niż wskazany na karcie
5. Posiadaczowi karty podarunkowej nie przysługuje prawo otrzymania równowartości
kwoty za jaka została nabyta karta podarunkową.

V. Rozliczenia i reklamacje Kart Podarunkowych
1. Klient ma prawo sprawdzenia aktualnej wartości nominalnej i terminu ważności Karty
Podarunkowej. Sprawdzenie wartości może być dokonane bezpośrednio w Balance Time .
2. Wszelkie reklamacje związane z użyciem karty podarunkowej będą rozpatrywane przez
Balance Time w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez
Klienta
3. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Balance Time osobie zarządzającej ,
Gliwice 44-100 , ul Dolnych Wałów 8 lub w godzinach jego otwarcia bądź listownie na w/w
adres

VI. Postanowienia końcowe

1. Balance Time nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczenie Klienta do wykonania
wybranego zabiegu w przypadku stwierdzenia przeciwskazań do poddania się takiemu
zabiegowi. Istnieje możliwość zastosowania innego zabiegu .
2. Balance Time nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie karty
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3. Za utratę oraz brak podstaw do jakichkolwiek roszczeń uznaje się także niewykorzystanie
karty przed upływem terminu jej ważności .
4. Nabywca / klient karty podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i nie wnosi
do niego zastrzeżeń . Regulamin jest dostępny na stronie www.balancetime.pl oraz w
siedzibie . Klient poinformuje końcowego użytkownika o niniejszym regulaminie.
5. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
6. Balance Time przysługuje ponadto prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez
podawania przyczyny, z tym zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyła Kart Podarunkowych wydanych do dnia zmiany Regulaminu.
7. Klient – nabywca karty podarunkowej oraz użytkownik oświadczają, ze wyrażają zgodę na
przetwarzanie danych osobowych w Balance Time i znane są zasady ochrony danych
opublikowane na stronie www.balancetime.pl oraz w siedzibie Balance Time

Gliwice , 15 luty 2019

3

