
REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH – NICO POLSKA SP. Z O.O. 

§ 1 – Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin dotyczy ogólnych warunków wydania oraz użytkowania Karty Podarunkowej (dalej 

„Karta”) Nico Polska. 

2. Karta wydawana jest przez Nico Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Modlnicy, przy ul. Częstochowskiej 36, 32-085 Modlnica, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem 0000048554, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy 

dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy (dalej „Nico Polska”). 

3. Program Kart Podarunkowych rozpoczyna się w dniu 1 marca 2015 roku i trwa bezterminowo. 

4. Osoba nabywająca Kartę w sposób opisany niżej oświadcza, że zapoznała się z niniejszym 

Regulaminem, akceptuje i rozumie jego treść, oraz nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. 

 

§ 2 – Informacje o Karcie Podarunkowej 

1. Karta jest elektronicznym bonem towarowym wydawanym w formie papierowej karty. 

2. Karta nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankomatową. 

3. Karta uprawnia każdorazowego jej posiadacza do uzyskania od Nico Polska świadczenia lub świadczeń 

w postaci towarów handlowych lub usług znajdujących się w aktualnej ofercie Nico Polska 

(dalej „Świadczenia”). 

4. Karta nabywana jest w momencie realizowania wymiany w dowolnym salonie sprzedaży należącym do 

Nico Polska na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Warunkiem do nabycia Karty jest dokonanie wpłaty w kasie dowolnego salonu Nico Polska, 

w wysokości równej wartości początkowej Karty. 

6. Wartość początkowa Karty określana jest przez osobę nabywającą bezpośrednio w momencie jej 

nabywania. 

7. Osoba nabywająca Kartę, może określić wartość początkową w polskich złotych. Minimalna wartość 

początkowa Karty wynosi 20 zł (dwadzieścia złotych) a maksymalna wartość początkowa Karty wynosi 

5.000 zł (pięć tysięcy złotych). 



8. Nabycie Karty potwierdzane jest każdorazowo w momencie jej nabywania poprzez wydruk niefiskalny 

Nico Polska na którym znajduje się wartość początkowa oraz data ważności. 

9. Wydanie Karty nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) 

w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. 

10. Karta jest ważna przez okres 24 miesięcy od momentu ustalenia wartości początkowej. Okres ważności 

Karty nie może być przedłużony. 

11. Karty nie można doładować (zwiększyć jej wartości). 

12. Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne. 

13. Osoba nabywająca Kartę otrzymuje aktywną Kartę od Nico Polska, co jest równoznaczne z tym, 

że nabywca jak i każdy następny posiadacz Karty ma prawo do realizacji Świadczenia/Świadczeń 

o których mowa w ust. 2. 

14. Wartość Karty jest pomniejszana w momencie uzyskania Świadczenia/Świadczeń od Nico Polska 

o których mowa w ust. 2 . 

15. W przypadku gdy wartość Świadczenia/Świadczeń przewyższa wartość aktualnej wartości Karty, 

użytkownik Karty jest zobowiązany do pokrycia różnicy innym środkiem płatniczym. 

16. Saldo Karty można sprawdzić w dowolnej kasie salonów Nico Polska oraz na stronie www.nico.com.pl 

17. Karta  jest akceptowana w salonach Nico Polska na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 3 – Postanowienia końcowe 

1. Nico Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, w przypadku zgubienia, 

kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia od momentu wydania Karty Nabywającemu. 

2. Nico Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zrealizowane Świadczenie/Świadczenia 

 za pomocą Karty przez osoby nieuprawnione. 

3. Nico Polska nie podlega żadnym roszczeniom ze strony Nabywającego z tytułu utraty, kradzieży, 

zniszczenia lub uszkodzenia Karty. 

4. W przypadku wszelkich spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, będzie miało zastosowanie 

kodeksu cywilnego. 


