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§1 WARUNKI OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania oraz sposób

korzystania z Bonów podarunkowych (Voucherów) dostępnych na stronie

kiddymate.pl.

2. Wydawcą Bonu podarunkowego jest Łukasz Kowalski prowadzący działalność

gospodarczą pod firmą KiddyMate Łukasz Kowalski, pod adresem 64-300

Nowy Tomyśl, ul. Szpitalna 30a, NIP 7881951666, REGON 384959587, wpisanego

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra przedsiębiorczości i

technologii, zwany dalej jako Wydawca.

3. Bon podarunkowy wydawany jest w formie cyfrowej (wersji elektronicznej) do

samodzielnego wydrukowania.

4. Bon podarunkowy zostanie przesłany w wersji dwustronnej.



5. Wydawca oferuje na swojej stronie internetowej - kiddymate.pl - Bony

podarunkowe o wartościach: 100 zł i wielokrotności 100 zł lub Bony

podarunkowe o indywidualnie ustalonej wartości z Wydawcą.

6. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu podarunkowego i do

przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu podarunkowego za

towary nabywane przez Posiadacza.

7. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w

kwocie równej wybranej wartości Bonu podarunkowego.

8. Bon podarunkowy może być wykorzystany wyłącznie do nabywania Towarów

w sklepie internetowym Wydawcy.

9. Bon podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w

części).

10. Okres ważności Bonu podarunkowego wynosi 12 miesięcy od dnia jego

sprzedaży (data ważności każdorazowo umieszczona jest na Bonie

podarunkowym).

11. Niewykorzystanie Bonu podarunkowego, zgodnie z terminem określonym w

treści Regulaminu Bonów podarunkowych, jest równoznaczne z utratą

ważności Bonu podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego

posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.

12. Po opłaceniu zamówienia przez Nabywcę Bon podarunkowy zostanie

przesłany w wersji elektronicznej (w formie graficznej w formacie PDF z

możliwością wydrukowania go przez Nabywcę) na adres e-mail podany przez

Nabywcę w procesie zamówienia.

13. Bon podarunkowy zostanie wysłany na adres e-mail w ciągu 24 godzin od

opłacenia zamówienia. W szczególnych przypadkach Nabywca zostanie

poinformowany o przedłużeniu tego czasu.



§2 DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Regulamin – niniejszy Regulamin Bonów podarunkowych sporządzony i

stosowany przez Wydawcę.

2. Nabywca – osoba, która zakupiła i opłaciła Bon podarunkowy.

3. Wydawca – Łukasz Kowalski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą

KiddyMate Łukasz Kowalski, pod adresem 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Szpitalna

30a, NIP 7881951666, REGON 384959587.

4. Posiadacz – osoba, która realizuje Bon podarunkowy w sklepie Wydawcy.

5. Bon podarunkowy – bon w wersji elektronicznej uprawniający do zakupu

dowolnych Towarów dostępnych w aktualnej ofercie Sklepu Wydawcy.

6. Sklep – sklep internetowy KiddyMate, dostępny pod adresem kiddymate.pl

oraz na odpowiednich jego podstronach.

7. Towar – wszystkie Towary dostępne w aktualnej ofercie Sklepu Wydawcy.

§3 ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAKUPU BONU
PODARUNKOWEGO

1. Nabywcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu Bonu

podarunkowego w terminie 14 dni od dnia zakupu, bez podania przyczyny.

2. Odstąpienie od umowy zakupu Bonu podarunkowego jest możliwe tylko, jeśli

Bon nie został jeszcze wykorzystany - nie dokonano przy jego pomocy

żadnego zakupu.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Nabywca musi poinformować

Wydawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze



jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą

elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego

na stronie Wydawcy). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy,

wystarczy, aby Nabywca wysłał informację dotyczącą wykonania

przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu

do odstąpienia od umowy.

4. Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od umowy

znajduje się na stronie internetowej Wydawcy pod następującym linkiem:

Dokumenty do pobrania (kiddymate.pl).

5. Wydawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od

otrzymania oświadczenia Nabywcy o odstąpieniu od umowy, zwrócić

Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

6. Wydawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu

zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Nabywca wyraźnie zgodził się na

inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Odstąpienia od umowy zakupu Bonu podarunkowego może dokonać tylko i

wyłącznie Nabywca Bonu podarunkowego.

§4 REALIZACJA BONU PODARUNKOWEGO

1. Posiadacz Bonu podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną w

dokumencie Bonu podarunkowego na Towary z oferty dostępnej w Sklepie

Wydawcy.

2. Każdy Bon podarunkowy wyposażony jest w unikatowy kod identyfikacyjny

rejestrowany w systemie Wydawcy. Z Bonu podarunkowego (kodu)

Posiadacz może korzystać wiele razy, do momentu wykorzystania całej

https://kiddymate.pl/content/12-dokumenty-do-pobrania


kwoty widniejącej na Bonie podarunkowym lub do ostatniego dnia

obowiązującego terminu ważności Bonu.

3. Aby skorzystać z Bonu podarunkowego, należy wpisać podczas składania

zamówienia unikatowy kod widniejący na Bonie w rozwijanym polu “Masz

kod promocyjny?”.

4. W przypadku zakupu Towarów o wartości niższej niż wartość Bonu

podarunkowego Nabywcy lub Posiadaczowi nie przysługuje prawo

otrzymania niewykorzystanej kwoty w gotówce lub w formie przelewu.

Pozostała część wartości Bonu podarunkowego pozostaje na Bonie

podarunkowym do wykorzystania do ostatniego dnia obowiązującego

terminu ważności Bonu.

5. W przypadku zakupu Towarów o wartości wyższej niż wartość Bonu

podarunkowego Nabywca lub Posiadacz realizujący Bon w Sklepie

zobowiązany jest do dopłacenia różnicy wartości Towarów, korzystając ze

sposobów płatności dostępnych w Sklepie Wydawcy.

6. Bon podarunkowy nie może zostać wykorzystany do opłacenia kosztów

dostawy zamówienia.

7. Po ustaniu okresu ważności Bonu podarunkowego możliwa jest jego

ponowna aktywacja tylko i wyłącznie po wcześniejszym kontakcie z

Wydawcą, a następnie wpłaceniu dodatkowej opłaty w wysokości 10%

wartości Bonu podarunkowego. Kwota to może zostać wykorzystana do

dokonania zakupu Towarów w Sklepie.

§5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAKUPU DOKONANEGO PRZY
UŻYCIU BONU PODARUNKOWEGO



1. Posiadaczowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni

od dnia dostarczenia produktu, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem §13 ust.

9. Regulaminu Sklepu Internetowego KiddyMate.

2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu

zapłaty, jakiego użył Posiadacz. Zwrot płatności dokonanych przy użyciu Bonu

podarunkowego zostanie dokonany poprzez zwrot środków na ten Bon

podarunkowy. Środki te mogą zostać ponownie użyte do zakupu Towarów w

Sklepie Wydawcy. Jeżeli część wartości zamówienia została opłacona przy

użyciu innych metod płatności dostępnych w Sklepie, zwrot zostanie dokonany

przy użyciu tych samych metod (np. BLIK, przelew elektroniczny, karta

płatnicza).

3. Pozostałe zapisy obowiązujące w przypadku odstąpienia od umowy

obowiązują jak w aktualnym Regulaminie Sklepu Internetowego KiddyMate

dostępnego pod tym linkiem:

https://kiddymate.pl/content/10-regulamin-sklepu

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nabywca Bonu podarunkowego, jak również Posiadacz Bonu podarunkowego

oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego

treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

2. Zakup Bonu podarunkowego stanowi potwierdzenie, że Nabywca Bonu

podarunkowego oraz Posiadacz Bonu podarunkowego akceptują warunki

zawarte w niniejszym regulaminie.

3. Do wszystkich postanowień nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie

Bonów podarunkowych (m.in. dotyczących Reklamacji, sposobów płatności i

wysyłki) obowiązuje aktualny Regulamin Sklepu Internetowego KiddyMate

dostępny pod tym linkiem: https://kiddymate.pl/content/10-regulamin-sklepu

https://kiddymate.pl/pl/content/10-regulamin-sklepu
https://kiddymate.pl/pl/content/10-regulamin-sklepu

