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Regulamin Bonu Podarunkowego sklepu  
DONITZA Toczenie w Drewnie 
  

§ 1. DEFINICJE 

1. „Wydawca” – TwD s.c. Ryszard Donitza, Robert Donitza, z siedzibą w Steblowie (47-300), ul. 

Prudnicka 21, NIP 1990112358, REGON 360905660. 

2. „Bon Podarunkowy” – (dalej: Bon) bon towarowy wydany na okaziciela uprawniający Użyt-

kownika do jego realizacji w sklepie www.toczeniewdrewnie.com.pl. Bon występuje w 

dwóch wariantach: na zakup produktów oraz do wykorzystania na usługę kursu toczenia w 

drewnie. Pod terminem „Bon Podarunkowy” należy rozumieć oba warianty bonu, chyba że 

postanowienia szczegółowe stanowią inaczej. 

3. „Nabywca” – osoba, która w sklepie www.toczeniewdrewnie.com.pl dokonuje przekazania 

środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości nominalnej bonu, za 

co otrzymuje w zamian Bon Podarunkowy. 

4. „Użytkownik” – posiadacz Bonu Podarunkowego, przedstawiający go do realizacji w sklepie 

www.toczeniewdrewnie.com.pl 

5. „Towary” – rzeczy oferowane do sprzedaży w sklepie www.toczeniewdrewnie.com.pl 

§ 2. WARUNKI OGÓLNE 

1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Bonu Nabywcy w celu jego realizacji w sklepie 

www.toczeniewdrewnie.com.pl, a w przypadku Bonu na kurs toczenia w drewnie, w celu 

jego realizacji na usługi kursów toczenia w drewnie. 

2. Nabycie Bonu następuje poprzez jego zakup w sklepie internetowym 

www.toczeniewdrewnie.com.pl 

3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wystawcy środków pieniężnych w kwocie równej 

wartości nominalnej Bonu. 

4. Przekazanie Bonu następuje poprzez przesłanie go drogą pocztową na adres podany przez 

Nabywcę w trakcie zakupu. 

5. Bon może zostać użyty wyłącznie w sklepie www.toczeniewdrewnie.com.pl. Użycie Bonu 

na kurs toczenia w drewnie polega na jego przekazaniu Wydawcy przed rozpoczęciem 

świadczenia usługi (§ 3 pkt 2). 

6. Bon nie podlega wymianie na gotówkę w całości lub w części oraz nie może zostać zwró-

cony Wystawcy. 

7. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie Bonu po jego przekaza-

niu Nabywcy. 

8. Bon ważny jest przez 6 miesięcy od daty wystawienia. 

§ 3. ZASADY KORZYSTANIA Z BONÓW PODARUNKOWYCH 

1. Bon można wykorzystać wyłącznie jednorazowo. 

2. Realizacja Bonu polega na wpisaniu przypisanego do niego kodu w koszyku zakupowym w 

sklepie www.toczeniewdrewnie.com.pl. Realizacja Bonu na kurs toczenia w drewnie polega 

na zainicjowaniu kontaktu przez Użytkownika z Wydawcą, celem ustalenia szczegółów, w 

tym terminu, przeprowadzenia kursu. 
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3. Bon można wykorzystać wyłącznie do zakupu towarów dostępnych w sklepie 

www.toczeniewdrewnie.com.pl. Bonu nie można wykorzystać do zakupu towarów wyko-

nanych na indywidualne zamówienie. 

4. Podczas realizacji Bonu Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy war-

tość otrzymanego towaru lub świadczonej usługi jest niższa niż wartość nominalna Bonu. 

Niewykorzystane środki przepadają. W przypadku gdy wartość otrzymanego towaru lub 

świadczonej usługi jest wyższa niż wartość nominalna Bonu, Użytkownik zobowiązany jest 

do uiszczenia ceny poprzez dokonanie płatności (przelew bankowy, płatności on-line) w 

trakcie składania zamówienia. 

5. Realizacja Bonu nie obejmuje kosztów wysyłki zakupionego towaru. 

  

§ 4. RODZAJE BONÓW PODARUNKOWYCH 

1. Bony Podarunkowe są bonami na okaziciela. 

2. Bony Podarunkowe na zakup produktów wydawane są w wartości nominalnej 50, 75, 100, 

150 i 200 zł. 

3. Bony Podarunkowe na kurs toczenia w drewnie wydawane w wartości nominalnej odpo-

wiadającej cenie za dany kurs. 

4. Bony Podarunkowe nie wymagają aktywacji, nie można ich także doładowywać. 

§ 5. ZWROT TOWARU 

W przypadku zwrotu towarów nabytych przy wykorzystaniu Bonu Użytkownik otrzyma od Wydaw-

cy nową kartę o wartości odpowiadającej cenie towarów podlegających zwrotowi. 

§ 6. PROCEDURA REKLAMACYJNA 

1. Reklamacje dotyczące użycia Bonu należy składać pisemnie na adres pocztowy lub e-mail 

Wydawcy. 

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni. 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Nabywca / Użytkownik wraz z otrzymaniem Bonu oświadcza, że zapoznał się z treścią ni-

niejszego regulaminu , akceptuje jego treść i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów. 

2. Wydanie Bonu nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) 

w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. 

3. Bon nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz nie jest elektroniczną kartą 

płatniczą. 

4. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy 

dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela. 

5. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej 

www.toczeniewdrewnie.com.pl. 

6. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od 

daty ich wprowadzenia, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu na stronie interneto-

wej www.toczeniewdrewnie.com.pl. 


