REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH OBI

Niniejszy Regulamin reguluje korzystanie z Karty Podarunkowej OBI. Poprzez nabycie oraz
korzystanie z karty Nabywca oraz Posiadacz akceptuje Regulamin oraz zasady i warunki
korzystania z Karty Podarunkowej OBI.
I.
Definicje
1. Wydawca - OBI Centrala Systemowa Sp. z o.o., Superhobby Market Budowlany Sp. z
o.o. i Superhobby Dom i Ogród Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Krakowskiej
102, 02-180 Warszawa.
2. Karta Podarunkowa OBI - elektroniczny bon towarowy wydawany na okaziciela,
uprawniający Posiadacza karty do dokonywania zakupów w marketach OBI na terenie
Polski.
3. Nabywca – osoba fizyczna, prawna, lub inna jednostka organizacyjna, która w markecie
OBI dokonuje przekazania środków pieniężnych (gotówką lub kartą płatniczą) na rzecz
Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy
Kartę Podarunkową OBI.
4. Posiadacz – osoba każdorazowo dysponująca Kartą Podarunkową OBI.
5. Aktywacja – aktywacja Karty Podarunkowej OBI dokonywana jest w markecie OBI w
chwili zakupu karty przez Nabywcę.
6. Data ważności – Karta Podarunkowa OBI ważna jest do końca roku następującego po
roku Aktywacji.
II.
Postanowienia ogólne
1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej OBI, a
następnie do przyjmowania jej do realizacji w marketach OBI na terenie Polski.
2. Karta Podarunkowa OBI służy do zapłaty wyłącznie w marketach OBI w Polsce.
3. Karta podarunkowa OBI nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym ani też kartą
płatniczą.
4. Datę ważności karty i saldo środków pieniężnych na karcie można sprawdzić w
marketach OBI oraz na stronie internetowej www.obi.pl.
5. Karta Podarunkowa OBI nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości
lub w części, jak również nie może zostać zwrócona Wydawcy.
6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Karty
Podarunkowej OBI, po jej wydaniu Nabywcy. Nabywcy oraz Posiadaczowi nie
przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty lub zniszczenia
Karty Podarunkowej OBI.
7. Realizacja Karty Podarunkowej OBI przez Posiadacza będzie stanowiła ważną transakcję,
nawet gdy dokonana zostanie przez Posiadacza, który wszedł w jej posiadanie w sposób
nieuprawniony.
III.

Aktywacja Karty Podarunkowej OBI.
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1. Aktywacja Karty Podarunkowej OBI następuje wyłącznie w marketach OBI na terenie
Polski, po jej zakupie, bezpośrednio po jej wydaniu Nabywcy.
2. Karta Podarunkowa OBI pozostaje ważna i aktywna do końca roku następującego po roku
Aktywacji.
3. Naładowanie karty jest jednorazowe. Klient może używać karty wielokrotnie, do
momentu wyczerpania salda zgromadzonych na karcie środków pieniężnych lub upływu
ważności karty.
4. Nabywca może naładować Kartę Podarunkową OBI dokonując zakupu karty gotówką lub
przelewem środkami w przedziale od 1 zł do 5.000 zł.
5. Karta Podarunkowa OBI nieaktywowana lub której termin ważności minął jest nieważna.
IV.
Korzystanie z Karty Podarunkowej OBI.
1. Wydawca przyjmuje do realizacji wyłącznie oryginalne Karty Podarunkowe OBI.
2. Warunkiem realizacji w marketach OBI transakcji za pomocą Karty Podarunkowej OBI
jest jej uprzednia Aktywacja.
3. Płatność Kartą Podarunkową OBI następuje poprzez okazanie Karty w kasie Marketu OBI
na terenie Polski. W momencie nabycia przez Posiadacza karty towaru pozostającego w
ofercie handlowej Marketu OBI, saldo środków pieniężnych dostępnych na karcie
zostanie pomniejszone o kwotę ceny należnej Wydawcy za sprzedany towar.
4. W przypadku, gdy cena towarów nabywanych za pomocą Karty Podarunkowej OBI
będzie wyższa niż wartość nominalna środków dostępnych na karcie, Posiadacz
zobowiązany jest do dopłaty różnicy ceny gotówką, akceptowanymi w marketach OBI
bonami, lub kartą płatniczą.
5. W wypadku, gdy cena towarów nabywanych za pomocą Karty Podarunkowej OBI będzie
niższa, niż wartość środków dostępnych na karcie, zarówno Wydawca jak i market OBI
w którym dokonywana jest transakcja, nie wydaje różnicy.
6. Po pełnym wykorzystaniu środków dostępnych na Karcie Podarunkowej OBI, karta staje
się bezużyteczna i nie można za jej pomocą przeprowadzać żadnych transakcji.
7. Karta Podarunkowa OBI nie może być doładowywana.
8. Market OBI ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej OBI w następujących
przypadkach:
a) upływu terminu ważności karty,
b) braku środków pieniężnych na karcie,
c) braku technicznej możliwości realizacji karty, w szczególności, gdy nie można
uzyskać połączenia z systemem informatycznym obsługującym kartę,
d) uszkodzenia karty w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na tej
karcie.
9. Dostępne na Karcie Podarunkowej OBI środki pieniężne nie podlegają oprocentowaniu.
10. Środki pozostałe na karcie po upływie jej terminu ważności stanowią przychód Wydawcy.

V.

Zwrot zakupionych towarów – Wymiana Karty Podarunkowej OBI.
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1. W przypadku zwrotu towarów zakupionych przy użyciu Karty Podarunkowej OBI, kwota
równa wartości danego towaru przekazywana jest w postaci naładowania nowej karty
podarunkowej.

VI.
Postanowienia końcowe.
1. Regulamin Kart Podarunkowych OBI dostępny jest w marketach OBI oraz na stronie
internetowej www.obi.pl.
2. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany dotyczące aktywnych Kart
Podarunkowych OBI nie mogą ograniczać nabytych praw związanych z ich wydaniem.
Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po
udostępnieniu nowej treści Regulaminu w marketach OBI w Polsce oraz na stronie
internetowej www.obi.pl.
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