
REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH 

Maxwell and Williams 

 

§ 1. Informacje ogólne o Wydawcy karty. 

1. Wydawcą Karty jest spółka Designer Homeware Distribution Poland sp. z o.o. z siedzibą w 
Poznaniu, ul. Malwowa 69a, NIP: 209-00-00-446, REGON: 300205951, zarejestrowana w 
Sądzie Rejonowym Poznań  –  Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,  VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego; KRS: 0000249393, będąca właścicielem sklepu internetowego 
www.sklep.maxwellandwilliams.pl (dalej: Wydawca) 

2. Karta Upominkowa Maxwell and Williams (dalej: „Karta”) jest oferowana do sprzedaży w sklepie 
internetowym www.sklep.maxwellandwilliams.pl  (dalej: Sklep) i jest przeznaczona do 
wykorzystania wyłącznie w tym sklepie. Nie ma możliwości wykorzystania Karty w sklepach 
stacjonarnych, ani innych sklepach internetowych oferujących asortyment marki Maxwell and 
Williams.  

§ 2. Informacje ogólne o Karcie 

1. Karta jest bonem upominkowym na okaziciela i uprawnia każdorazowego jej posiadacza do 
uzyskania od Wydawcy świadczenia w postaci towarów handlowych znajdujących się w 
bieżącej ofercie Wydawcy (dalej: „Towary”) do wartości nie przekraczającej  wartości wskazanej 
na Karcie. 

2. Wartość Karty jest określana w złotych i jest podana na karcie. Dostępne są Karty o 
następujących wartościach: 50 zł, 100 zł, 250 zł, 500 zł oraz 1000 zł. Nabywca Karty jest 
zobowiązany do zapłaty na rzecz Wydawcy, z tytułu nabycia danej Karty, kwoty równej wartości 
nabywanej przez siebie Karty plus koszty przesyłki kurierskiej w momencie jej zakupu przez 
internet w Sklepie (płatność elektroniczna). 

3. Nabycie karty o określonej wartości  jest każdorazowo potwierdzone przez Wydawcę drogą 
elektroniczną wraz z fakturą pro forma. 

4. W momencie wydania Karty jej nabywcy przez Wydawcę Karta jest aktywna, co oznacza że 
nabywca i każdy następny posiadacz Karty może realizować prawo, o którym mowa w ust. 1 
powyżej. 

5. Termin ważnosci karty wskazany jest na Karcie. Prawo, o którym mowa w ust. 1, może być 
realizowane przez posiadacza Karty wyłącznie w okresie ważności Karty, a z upływem ww. 
okresu ważności prawo to wygasa. Nabywca ani aktualny posiadacz Karty nie będą mieli 
roszczeń do Wydawcy o zwrot wartości świadczeń, o których mowa w ust. 1 niezrealizowanych 
do momentu upływu okresu ważności Karty, jak również jakichkolwiek innych roszczeń 
związanych z upływem okresu ważności Karty. 

 

§ 3. Zasady dotyczące wykorzystania Karty 

1. Realizując prawo, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu, posiadacz Karty może 
żądać świadczenia/świadczeń w postaci tylko tych Towarów, które są aktualnie dostępne w 
placówce handlowej (sklepie internetowym), w której prawo to realizuje z wyłączeniem 
Towarów w danym momencie przecenionych. 

2. Posiadacz jednej Karty może realizować prawo do świadczeń, o których mowa w § 2 ust.1 
niniejszego regulaminu wyłącznie jednorazowo, a wartość jednorazowych zakupów musi być 
przynajmniej równa wartości karty. Nie ma możliwosci dokonania zakupów o mniejszej wartości 



i pozostawienia salda na karcie, a posiadaczowi Karty nie służy prawo do otrzymania tej różnicy 
w gotówce. 

3. W przypadku, gdyby posiadacz Karty chciał zrealizować świadczenie, o których mowa w § 2 
ust. 1 niniejszego regulaminu, o wartości większej, niż wartość Karty, różnica tych wartości 
powinna zostać przez posiadacza Karty dopłacona kartą kredytową lub przelewem, pod 
rygorem odmowy spełnienia świadczenia/świadczeń przez Wydawcę. 

4. Wartość świadczenia wyznacza każdorazowo cena detaliczna Towaru/Towarów 
będącego/będących przedmiotem świadczenia obowiązująca w Sklepie w chwili realizacji tego 
prawa, o którym mowa w § 2. ust.1 . 

5. Warunkiem realizacji prawa do świadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszego 
regulaminu, jest wpisanie indywidualnego kodu znajdującego się na karcie w polu "kupon 
rabatowy" podczas dokonywania zakupów w Sklepie. 

6. Karta działa jak kod rabatowy obniżając łączną wartość zakupów o kwotę wskazaną na Karcie. 
Wykorzystując Kartę okaziciel nie ma możliwości skorzystania dodatkowo z innych promocji 
dostępnych w danym momencie, jak np. rabat za rejestrację, promocja cenowa itp., gdyż 
ustawienia Sklepu uniemożliwiają łączenie promocji. 

7. Po realizacji świadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszego regulaminu, posiadacz Karty 
otrzymuje fakturę opisującą sprzedaż Towaru/Towarów będącego/będących przedmiotem 
świadczenia. 

8. Posiadacz Karty może realizować prawo do świadczenia, o którym mowa w § 2 ust.1  wyłącznie 
w okresie ważności Karty. Po upływie okresu ważności Karty Wydawca dezaktywuje Kartę wraz 
z jej unikalnym kodem, a posiadaczowi nie przysluguje roszczenie o zwrot wartości Karty. 

 

§ 4. Zagubienie, kradzież i zwroty. 

1. Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty przechodzi na nabywcę z chwilą wydania mu 
Karty. 

2. Karta jest wydawana na okaziciela i opatrzona indywidualnym, unikalnym kodem niezbędnym 
do jej wykorzystania. Zarówno nabywca, jak i posiadacz mają obowiązek zabezpieczyć ją przez 
zgubieniem lub kradzieżą. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za karty zagubione bądź 
skradzione, a posiadaczowi Karty nie przysługuje w związku z tym roszczenie o zwrot wartości 
karty. 

3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zrealizowanie świadczenia, o którym mowa w § 2 
ust. 1 niniejszego regulaminu do rąk osoby nieuprawnionej (w szczególności osoby, która 
bezprawnie weszła w posiadanie Karty), jeżeli osoba ta przedstawi mu Kartę z ważnym kodem.  

4. Karta nie podlega zwrotowi. Nabywca ani posiadacz Karty nie może dochodzić od Wydawcy 
wymiany Karty na gotówkę, jak również wydania części wartości Karty w gotówce. 

5. Ewentualne zwroty Towarów będących przedmiotem świadczenia, o których mowa w §2 ust. 1 
niniejszego regulaminu, dopuszczone przez Wydawcę, będą się wiązały z wystawieniem nowej 
karty o wartości odpowiadającej wartości zwróconego Towaru/Towarów (posiadaczowi Karty 
nie przysługuje zwrot ceny Towaru w innej formie). Zasady zwrotów Towarów są przedmiotem 
odrębnych regulacji Wydawcy. 

6. Postanowienia ust. 5 powyżej nie stosuje się do zwrotu Towarów w wykonaniu uprawnień 
wynikających z wad Towarów lub ich niezgodności z umową sprzedaży. 

 

§ 5. Informacje dodatkowe. 



1. Nabywca Karty wraz z otrzymaniem Karty oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego 
regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów. 

2. Wydanie Karty nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w 
rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.  

3. Karta w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem 
płatniczym.  

4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie będą miały zastosowanie 
przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na 
okaziciela. 

5. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronach internetowych pod adresami 
www.sklep.maxwellandwilliams.pl  Wydawca ma obowiązek przekazania 
nabywcy/posiadaczowi Karty treści niniejszego regulaminu w formie pisemnej na każde jego 
żądanie. 

6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2015 r. i obowiązuje w odniesieniu do 
Kart nabytych przez nabywców po tej dacie.  

 

Poznań, dnia 15 kwietnia 2015 r. 

W imieniu Designer Homeware Distribution Poland sp. z o.o. 

/-/ Janusz Świtaj – Wspólnik. 

 

 

 
 


