Regulamin Karty Podarunkowej W.KRUK

1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji elektronicznych Kart Podarunkowych W.KRUK
(dalej: „E-Karnety Jubilerskie”) wydawanych w ramach programu lojalnościowego
organizowanego przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Senatorskiej 16, 00-923 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000001538, NIP 5260300291, REGON
000013037 (dalej: „Organizator”).
2. E-Karnety Jubilerskie emitowane są przez W.KRUK S.A. z siedzibą w Krakowie 31-462, przy
ul. Pilotów 10 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI
Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000500269 o numerze identyfikacji podatkowej
NIP: 9452178161 REGON: 123054986 (dalej: „W.KRUK”).
3. E-Karnety Jubilerskie mogą być wymienione na dowolne towary dostępne w sklepie
internetowym www.wkruk.pl oraz w salonach stacjonarnych prowadzonych przez W.KRUK
których pełna lista znajduje się na stronie internetowej www.wkruk.pl.
4. E-Karnety Jubilerskie nie podlegają wymianie na gotówkę.
5. W przypadku wymiany E-Karnetu Jubilerskiego na towary, których wartość przekracza
wartość nominalną E-Karnetu Jubilerskiego, klient zobowiązany jest do dopłacenia różnicy
kwotowej. W przypadku wymiany E-Karnetu Jubilerskiego na towary, których wartość jest
niższa od nominału E-Karnetu Jubilerskiego, różnica kwotowa nie jest zwracana.
6. Płatność E-Karnetem Jubilerskim jest traktowana na równi z płatnością gotówką. Kupujący,
wykorzystując E-Karnet Jubilerski, ma prawo skorzystać ze zniżek, akcji promocyjnych i
wyprzedaży obowiązujących w sklepie internetowym www.wkruk.pl oraz salonach
stacjonarnych W.KRUK.
7. E-Karnety Jubilerskie są jednorazowego użytku i posiadają określony termin ważności. Po
tym terminie tracą ważność i nie podlegają wymianie ani zwrotowi.

8. Aby skorzystać z E-Karnetu Jubilerskiego przy zakupach w sklepie internetowym, w polu
SPOSÓB PŁATNOŚCI należy wybrać formę płatności KARNET JUBILERSKI, a w polu
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Jubilerskiego. Podczas zakupów dokonywanych w salonie stacjonarnych należy natomiast
podać sprzedawcy (przed rozpoczęciem drukowania paragonu) kod znajdujący się na EKarnecie Jubilerskim.
9. Realizacja E-Karnetu Jubilerskiego jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
10. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie https://www.online.citibank.pl/world/ w
sekcji dokumenty.
11. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów
z tytułu rękojmi.
12. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
13. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji E-Karnetów Jubilerskich będą rozpatrywane przez
W.KRUK w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia. Reklamacje można zgłaszać pisemnie
oraz

mailowo

na

adres

e-mail:

tomasz.kielbasiewicz@wkruk.pl.
14. Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017 r.

ilona.kowalska-bazylak@wkruk.pl

lub:

