REGULAMIN KORZYSTANIA Z VOUCHERÓW - BEZPIECZNARODZINA.PL
§ 1.
Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad i warunków korzystania z Voucherów Locon.
§ 2.
Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują poniższe pojęcia, należy im nadać następujące znaczenia:
a)

Locon – Locon Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie (70-030), przy ul. Tama Pomorzańska 1, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Szczecina, XVII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000132823, NIP: 852-101-33-34,
wysokość kapitału zakładowego 1 000 000,00 zł.

b)

Voucher – bon towarowy na okaziciela wydany i realizowany w formie elektronicznej, uprawniający Użytkownika
do zapłaty za produkty Locon na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Zakupów w
Sklepie Internetowym Locon pod adresem: https://sklep.bezpiecznarodzina.pl/.

c)

Klient – posiadacz Vouchera Locon, korzystający z Vouchera Locon

d)

Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Voucherów Locon.
§ 3.

1.

Voucher upoważnia do zakupu wszystkich produktów z oferty zamieszczonej na https://sklep.bezpiecznarodzina.pl/ o
łącznej wartości minimalnej wskazanej na Voucherze.

2.

Voucher ważny jest przez 180 dni od dnia otrzymania vouchera.

3.

Po upływie terminu ważności Vouchera, przed jego całkowitym wykorzystaniem, następuje blokada Vouchera i tym
samym niemożliwe jest jego wykorzystanie.

4.

Wartość nominalna Vouchera określona jest w kwocie brutto.

5.

Klient realizuje Voucher dodając wybrane produkty ze https://sklep.bezpiecznarodzina.pl/ do Koszyka, a następnie
wpisując kod rabatowy Vouchera w polu oznaczonym „Mam kupon rabatowy”. Po wpisaniu poprawnego kodu
Vouchera Klientowi udzielany jest rabat naliczany od ceny produktów obowiązujących danego dnia.

6.

Klientowi przysługuje prawo do jednorazowego
sklep.bezpiecznarodzina.pl na wszystkie produkty;

7.

Voucher nie jest elektroniczną kartą płatniczą, instrumentem płatniczym ani instrumentem pieniądza elektronicznego,
nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części w żądnym czasie oraz nie może zostać zwrócony.

8.

Klient zobowiązany jest do zapłaty różnicy wartości produktów i usług, dowolną metodą płatności dostępną w sklepie
www.bezpiecznarodzina.pl, gdy wartość nabywanego produktu jest wyższa niż wartość Vouchera.

9.

Locon ma prawo odmówić realizacji Vouchera w następujących przypadkach:

wykorzystania

Vouchera

podczas

zakupów

w

a)

upływu terminu ważności;

b)

w przypadku nadużyć związanych z wykorzystaniem Voucherów niezgodnych z zasadami dystrybucji lub
korzystania.

10. Voucher łączy się ̨ z wybranymi ofertami promocyjnymi w https://sklep.bezpiecznarodzina.pl/.
11. Vouchery nie sumują ̨ się.̨
§ 4.
1.

W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Locon nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez osobę
trzecią Voucherem, jak również za utratę lub zniszczenie Vouchera z przyczyn nie leżących po stronie Locon po jej
przekazaniu Klientowi.

2.

Locon nie odpowiada za skutki braku możliwości wykorzystania Vouchera z przyczyn niezależnych od Locon.

3.

Reklamacje oraz wszelką korespondencję w sprawie kodów rabatowych należy kierować ́ na adres:
reklamacje@locon.pl.
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4.

Wszelkie reklamacje związane z nabyciem oraz użytkowaniem Vouchera będą rozpatrywane przez Locon w terminie 14
dni od dnia złożenia reklamacji przez Klienta.
§ 5.

1.

Nabycie Vouchera przez Klienta oznacza wyrażenie zgody na treść niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie do jego
przestrzegania.

2.

Locon jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin zostanie
udostępniony na stronie internetowej https://sklep.bezpiecznarodzina.pl/regulamin. Zmiana Regulaminu nie wpływa
na słuszne prawa Klientów nabyte do dnia zmiany Regulaminu.

3.

Locon zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia wydawania Voucherów w każdym czasie i bez podania
przyczyn. Powyższe nie wypływa na realizację Voucherów wydanych do dnia zawieszenia lub zakończenia akcji.

4.

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Zakupów w
Sklepie Internetowym Locon lub odpowiednie przepisy prawa.

5.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2019.
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