
Regulamin Karty Podarunkowej Parku Wodnego w Tarnowskich Górach

1. Niniejsze  zapisy  dotyczą  Kart  Podarunkowych  Parku  Wodnego  i  Hali  Sportowej  w  Tarnowskich  Górach

zakupionych za pośrednictwem sklepu online lub bezpośrednio w kasie.

Kupując kartę Podarunkową i korzystając z niej, akceptujesz niniejszy regulamin. Agencja Inicjatyw Gospodarczych

S.A. zastrzega sobie prawo do interpretacji, modyfikacji lub unieważnienia niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.

Aktualną wersję regulaminu zawsze można znaleźć na stronie www.parkwodny.com.pl

2. Wydawcą Kart Podarunkowych jest Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach

(42-600), ul. Obwodnica 8, NIP: 64500203947, REGON: 003503983 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042676.

3. Wartość Karty Podarunkowej:

wartość 100 zł 200 zł 500 zł 1000 zł

rabat 10% 15% 20% 25%

Cena zakupu 90 zł 170 zł 400 zł 750 zł

Możesz zwiększyć saldo swojej  Karty Podarunkowej,  wykupując dodatkowe środki  w kasie Parku Wodnego,  Hali
Sportowej lub sklepie online.

Karta Podarunkowa jest ważna przez 2 lata od daty ostatniej aktywacji lub zakupu. Po upływie okresu ważności nie 
można zapłacić kartą za zakupy, ponownie jej aktywować ani wykorzystać pozostałych na niej środków.

Karty Podarunkowej można używać do momentu wyczerpania środków. 

4. Wydanie Karty Podarunkowej Parku Wodnego i Hali Sportowej w Tarnowskich Górach Kupującemu nie stanowi

sprzedaży  opodatkowanej  podatkiem  od  towarów  i  usług  w  rozumieniu  odpowiednich  przepisów  podatkowych.
Kupujący, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydania Karty Podarunkowej Parku Wodnego i Hali

Sportowej w Tarnowskich Górach, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty wydawcy środków pieniężnych, otrzymać
od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

5. Posługując się kartą Podarunkową można zapłacić za usługi Parku Wodnego i Hali Sportowej w Tarnowskich

Górach. Jeśli saldo karty prezentowej jest mniejsze niż wartość zakupu, można wybrać dodatkową metodę płatności,
aby sfinalizować transakcję.

Na potwierdzeniu dokonania zakupu będzie podana informacja o aktualnym saldzie Karty Podarunkowej. 

6. Karty Podarunkowej nie można użyć do zakupu kolejnych kart podarunkowych. Karty podarunkowej nie można

zwrócić lub wymienić na ekwiwalent pieniężny. Karta Podarunkowa nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi
i specjalnymi.

7. Karta  Podarunkowa  jest  formą  elektronicznego  bonu  towarowego  na  okaziciela.  Karta  podarunkowa
w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną

kartą płatniczą.
8.  Karta podarunkowa może być używana do zakupów bez identyfikacji. 

9. Istnieje możliwość  zablokowania zgromadzonych na Karcie Podarunkowej środków przypadku jej zagubienia
lub kradzieży, tylko i wyłącznie jeżeli podczas zakupu Karta Podarunkowa została spersonalizowana [jeżeli zostały

podane dane zakupującego]. 


