REGULAMIN PROGRAMU KARTA UPOMINKOWA
ROSENTHAL
1. Wydawcą Karty Upominkowej Rosenthal, zwanej w dalszej części Regulaminu „Kartą” jest
Ceramica Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-834), ulica Gołębia 3/7, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto I Wilda w
Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000237413
zwaną w dalszej części Regulaminu „Ceramica”.
2. Kartę stanowi plastikowa karta, zaopatrzona w identyfikujący kod kreskowy, wystawiana
na okaziciela, umożliwiająca dokonywanie zakupu towarów w autoryzowanych salonach
Rosenthal (wykaz na stronie www.rosenthal.pl) niebędąca elektronicznym instrumentem
płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego ani kartą płatniczą w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych
(Dz. U. 2002, Nr 169, poz. 1385).
3. Klienci Ceramica mogą aktywować Kartę o dowolnej wartości poprzez wpłatę w kasie
dowolnego autoryzowanego salonu Rosenthal, kwoty w wysokości żądanej przez nabywcę
Karty. W programie objętym niniejszym regulaminem klienci Rosenthal mogą aktywować
Kartę o wartości nie mniejszej niż 100 zł oraz nieprzekraczającej 5.000 zł.
4. Aktywacja Karty następuje poprzez jej zakup w dowolnym autoryzowanym salonie
Rosenthal. Karta może być aktywowana tylko jeden raz. Aktywacja Karty nie podlega
opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów
podatkowych. Aktywacja Karty oznacza akceptację regulaminu.
5. Karta zachowuje ważność przez okres 365 dni od dnia jej aktywacji lub do momentu
wyczerpania znajdujących się na niej środków. Okres ważności Karty nie może zostać
przedłużony. Użytkownik karty ma prawo sprawdzić w autoryzowanym salonie aktualną
wartość Karty i okres jej ważności.
6. Użytkownik Karty jest zobowiązany do poinformowania kolejnego użytkownika, któremu
przekazuje Kartę, informacji, że Karta: może być wykorzystana wyłącznie w autoryzowanych
salonach Rosenthal, nie podlega wymianie na środki pieniężne oraz posiada termin
ważności, po którym nie może być wykorzystywana.
7. Karta nie podlega wymianie na gotówkę i służy jedynie do zapłaty za towar.
8. Transakcja zawarta przez użytkownika pozostaje ważna nawet wówczas, gdy wejdzie on
w posiadanie Karty w sposób bezprawny.
9. Zakup Karty nie podlega żadnym upustom ani rabatom.
10. Nabywca lub Użytkownik mogą posługiwać się Kartą wielokrotnie do wyczerpania limitu
przypisanego do Karty po jej aktywacji bez możliwości jej doładowania.
W momencie nabycia przez użytkownika Karty towarów pozostających w ofercie handlowej
Rosenthal, saldo Karty zostanie pomniejszone o kwotę ceny należnej Wydawcy za
sprzedane towary. W przypadku, gdy wartość towarów przekracza wartość Karty użytkownik
zobowiązany jest do pokrycia różnicy między wartością karty a zakupionym towarem
gotówką lub kartą płatniczą.
11. Nie ma możliwości zwrotu towarów nabytych przy użyciu Karty.
12. Ceramica nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie Karty, po jej wydaniu
nabywcy.
13. Niniejszy regulamin jest dostępny w salonach Ceramica oraz na stronie internetowej
www.rosenthal.pl i obowiązuje od 22.11.2012 roku.

