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REGULAMIN kart podarunkowych Bliżej przedszkola
I. Postanowienia ogólne
1. Właścicielem Wydawnictwa BLIŻEJ PRZEDSZKOLA jest CEBP 24.12 Sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie (30-437), przy ul. Kwiatowej 3 NIP: 679 30 96 735 REGON:
122994233.
2. Wydawnictwo realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polski.
Wysyłanie zamówień zagranicznych jest rozpatrywane indywidualnie, po

2.1.

uprzednim kontakcie mailowym z działem obsługi klienta za pośrednictwem
adresu: wydawnictwo@blizejprzedszkola.pl.
3. Złożenie zamówienia oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

II. Definicje
1. Wyrażeniom pisanym w treści Regulaminu wielką literą należy nadawać znaczenie
wskazane poniżej:
Regulamin – niniejszy regulamin, określający ogólne warunki użytkowania
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Karty Podarunkowej.
Wydawca – Właścicielem Wydawnictwa BLIŻEJ PRZEDSZKOLA jest CEBP

1.2.

24.12 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-437), przy ul. Kwiatowej 3 NIP: 679
30 96 735 REGON: 122994233; będąca wydawcą Karty Podarunkowej.
Karta Podarunkowa – karta lub bon wirtualny z indywidualnym kodem

1.3.

alfanumerycznym wydany na okaziciela przez Wydawcę, upoważniający do
dokonania zakupu Towarów w Sklepie internetowym Bliżej Przedszkola do
wartości limitu kwotowego ustalonego zgodnie z wolą Nabywcy (dalej jako
„Kwota Zasilenia”). Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem
płatniczym oraz nie jest kartą płatniczą.
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Nabywca – osoba lub podmiot, która otrzymuje od Wydawcy Kartę

1.4.

Podarunkową w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych
w wysokości równej Kwocie Zasilenia.
Użytkownik – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej,

1.5.

korzystający z Karty Podarunkowej.
Sklep – sklep internetowy Bliżej Przedszkola dostępny pod adresem

1.6.

www.blizejprzedszkola.pl/sklep.
Towary – towary handlowe znajdujące się w bieżącej ofercie Wydawcy

1.7.

w sklepie internetowym Bliżej Przedszkola.

III. Zasady ogólne – nabycie Karty Podarunkowej
1. Kartę Podarunkową można zakupić w Sklepie internetowym Bliżej Przedszkola pod
adresem: www.blizejprzedszkola.pl/sklep.
2. Karta Podarunkowa dostępna jest w dwóch wersjach:
a) Fizycznej – karta z indywidualnym kodem alfanumerycznym (karta wysyłana jest
na adres Nabywcy; do ceny karty prócz kwoty stanowiącej równowartość Kwoty
Zasilenia zostaną doliczone koszty wysyłki zgodnie z regulaminem Sklepu);
b) Elektronicznej – bon wirtualny z indywidualnym kodem alfanumerycznym (bon
zostanie wysłany na adres e-mail Nabywcy podany podczas składania
zamówienia, po zaksięgowaniu wpłaty).
3. Karta Podarunkowa nie jest imienna (nie posiada danych Użytkownika – osoby, którą
Nabywca obdaruje). Posiada natomiast indywidualny kod alfanumeryczny, którym
Użytkownik posłuży się podczas realizowania zakupów za pomocą Karty
Podarunkowej.
4. Karta Podarunkowa uprawnia Użytkownika do uzyskania od Wydawcy świadczenia
w postaci Towarów o wartości nieprzekraczającej bieżącej wartości środków
zgromadzonych na Karcie Podarunkowej.
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5. Kwota Zasilenia jest określana przy nabyciu Karty Podarunkowej – może wynosić 50,
100, 150 lub 200 zł – i odpowiada kwocie zapłaconej przez Nabywcę z tytułu nabycia
Karty Podarunkowej.
6. Nabycie Karty Podarunkowej oraz jej Kwota Zasilenia zostaną każdorazowo
potwierdzone przez Wydawcę pisemnym, niefiskalnym pokwitowaniem, nie
stanowiącym faktury VAT. Wydanie Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie
stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu
odpowiednich przepisów podatkowych.
7. Nabywca, z tytułu nabycia Karty Podarunkowej otrzymuje notę księgową jako
potwierdzenie zakupu i jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wydawcy kwoty równej
Kwocie Zasilenia nabywanej przez siebie Karty Podarunkowej najpóźniej w chwili
otrzymania Karty Podarunkowej od Wydawcy.
8. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej, a następnie
do przyjmowania jej do realizacji w Sklepie internetowym Bliżej przedszkola na
zasadach określonych w Regulaminie.

IV. Zasady ogólne – zakupy za pomocą Karty Podarunkowej
1. Karta Podarunkowa może być wykorzystana wyłącznie w Sklepie internetowym
Bliżej Przedszkola pod adresem: www.blizejprzedszkola.pl/sklep.
2. Aby skorzystać z Karty Podarunkowej, Użytkownik podczas składania zamówienia
powinien wpisać w polu „Masz kod promocyjny?” kod alfanumeryczny, który
znajduje się na Karcie Podarunkowej. Po kliknięciu w przycisk „Dodaj kod”, wartość
zamówienia zostanie automatycznie obniżona o bieżącą wartość środków
zgromadzonych na Karcie Podarunkowej.
3. W przypadku, w którym wartość zakupionych przez Użytkownika Towarów będzie
niższa od bieżącej wartości środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej,
Użytkownik może posługiwać się Kartą Podarunkową wielokrotnie do wyczerpania
Kwoty Zasilenia Karty Podarunkowej lub do upływu terminu ważności Karty
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Podarunkowej. W powyższej sytuacji, Użytkownikowi nie przysługuje uprawnienie
do otrzymania w formie gotówkowej lub przelewu różnicy środków zgromadzonych
na Karcie Podarunkowej i środków wydatkowanych.
4. W przypadku, w którym wartość zakupionych przez Użytkownika Towarów będzie
wyższa od bieżącej wartości środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej,
Użytkownik wykorzysta środki zgromadzone na Karcie Podarunkowej w całości
i uiści różnicę w formie wybranej: przelewowej, przy wykorzystaniu karty płatniczej
lub karty kredytowej.
5. Karta Podarunkowa nie może być wymieniona na gotówkę w całości lub w części.
6. Użytkownik uprawniony jest do realizacji Karty Podarunkowej w okresie ważności
Karty Podarunkowej. Karta Podarunkowa jest ważna przez kolejne 12 miesięcy od
dnia zakupu Karty Podarunkowej.
7. Po przekroczeniu terminu ważności Karty Podarunkowej staje się ona nieważna, nie
uprawnia do dokonywania dalszych zakupów i nie może być przedmiotem
jakichkolwiek roszczeń wobec Wydawcy.
8. Termin ważności oraz saldo Karty Podarunkowej można sprawdzić w Sklepie Bliżej
Przedszkola.
9. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w przypadku:
a. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,
b. braku środków na Karcie Podarunkowej,
c. sfałszowania Karty Podarunkowej.

V. Utrata lub uszkodzenie Karty Podarunkowej

1. Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty Podarunkowej przechodzi na
Nabywcę (Użytkownika) z chwilą wydania mu Karty Podarunkowej przez Wydawcę
(Nabywcę).
2. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie w przypadku jej utraty, kradzieży czy
uszkodzenia. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które
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zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy z przyczyn nieleżących po
stronie Wydawcy.
3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zrealizowanie świadczenia do rąk osoby
nieuprawnionej (w szczególności osoby, która bezprawnie weszła w posiadanie Karty
Podarunkowej), jeżeli osoba ta przedstawi mu Kartę Podarunkową lub skorzysta
z kodu alfanumerycznego przypisanego do Karty Podarunkowej. Powyższe nie
dotyczy sytuacji, w której Wydawca wiedział o tym, że spełnia świadczenie do rąk
osoby nieuprawnionej.

VI. Odstąpienie od umowy i reklamacje
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Nabywcy
będącemu konsumentem, dokonującemu zakupu Karty Podarunkowej w Sklepie
internetowym Bliżej Przedszkola przysługuje prawo odstąpienia od umowy w
terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wydania rzeczy, przez złożenie Wydawcy
oświadczenia o odstąpieniu. Nabywca nie jest zobowiązany do podania przyczyny
odstąpienia. W sytuacji, w której Karta Podarunkowa została wykorzystana w całości
lub części do momentu, w którym termin do odstąpienia od niniejszej umowy upłynął,
Wydawca nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy kwoty stanowiącej równowartość
wartości Karty Podarunkowej, która została zrealizowana.
2. Odstępując od umowy o Kartę Podarunkową Nabywca zobowiązuje się, że do czasu
dezaktywacji przez Wydawcę / odesłania Karty Podarunkowej Nabywca nie skorzysta
z Karty Podarunkowej. W razie gdyby w okresie między złożeniem oświadczenia o
odstąpieniu od umowy o Kartę Podarunkową a dezaktywacją / odesłaniem Karty
Podarunkowej Nabywca zrealizował Kartę Podarunkową, Wydawca będzie zwolniony
z obowiązku zwrotu Nabywcy kwoty zapłaconej za wydanie Karty Podarunkowej w
zakresie, w jakim Nabywca wykorzystał nominalną wartość Karty Podarunkowej.
3. Nabywca, który pragnie skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, powinien:
a. w przypadku Karty Podarunkowej wydanej w formie fizycznej – przesłać do
siedziby Wydawcy wraz z Kartą Podarunkową wypełniony formularz
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oświadczenia o odstąpieniu (formularz stanowi załącznik nr 1), a także
poinformować o odstąpieniu w wiadomości mailowej wysłanej na adres email: wydawnictwo@blizejprzedszkola.pl zawierającej numer Karty
Podarunkowej, w celu przyspieszenia realizacji prawa odstąpienia.
b. w przypadku Karty Podarunkowej wydanej w formie elektronicznej – przesłać
wypełniony formularz oświadczenia o odstąpieniu (formularz stanowi
załącznik nr 1) w wiadomości mailowej wysłanej na adres e-mail:
wydawnictwo@blizejprzedszkola.pl zawierającej numer Karty Podarunkowej.
4. Nabywca ma obowiązek zwrócić Kartę Podarunkową w formie fizycznej wraz z Notą
Księgową i danymi bankowymi Nabywcy do przelewu (jeżeli Nabywca zapłacił za
Kartę Podarunkową przelewem lub na przelew wyraził zgodę) na adres Wydawcy
niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do
zachowania terminu wystarczy odesłanie Karty Podarunkowej przed jego upływem.
Wydawca zastrzega, że nie przyjmuje żadnych przesyłek przesłanych „za pobraniem”.
W przypadku Karty Podarunkowej w formie elektronicznej Wydawca dezaktywuje
Kartę Podarunkową niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu.
5. Zwrot pieniędzy, z zastrzeżeniem pkt. 1 i 2 powyżej, zostanie dokonany przy użyciu
takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca, w terminie
nieprzekraczającym 14 dni od daty, w której Nabywca skorzystał z prawa do
odstąpienia od umowy, pod warunkiem otrzymania zwrotu kompletnej Karty
Podarunkowej w formie fizycznej.
6. Uszkodzone Karty Podarunkowe nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
7. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z regulaminem Sklepu dostępnym na stronie:
https://blizejprzedszkola.pl/regulamin-sklepu.
8. W przypadku, gdy przedmiotem reklamacji jest kod alfanumeryczny, który został
uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym jego prawidłową eksploatację, Użytkownik
jest zobowiązany do poinformowania o powyższym Wydawcy. W sytuacji
uszkodzenia kodu, Użytkownik będzie uprawniony do otrzymania nowego kodu o
wartości nominalnej odpowiadającej aktualnej wartości nominalnej uszkodzonej Karty
Podarunkowej. Okres ważności kolejnej Karty Podarunkowej, wydanej przez

CEBP 24.12 Sp. z o.o. 30-437 Kraków, ul. Kwiatowa 3, tel. 12 631 04 10, NIP: 6793096735 KRS nr 0000487975
www.blizejprzedszkola.pl, e-mail: cebp2412@cebp2412.pl

magazyn o wychowaniu i edukacji dzieci

Wydawcę, będzie równy okresowi ważności obowiązującemu dla uszkodzonej Karty
Podarunkowej.
VII.

Zakupy za pomocą Karty Podarunkowej – odstąpienie i reklamacja:

1. Towary nabyte w Sklepie Bliżej Przedszkola z wykorzystaniem Karty Podarunkowej
podlegają prawu do odstąpienia od umowy zgodnie z regulaminem Sklepu dostępnym
na stronie: https://blizejprzedszkola.pl/regulamin-sklepu, z zastrzeżeniem, że
Użytkownikowi przysługuje zwrot równowartości ceny zakupu Towaru na kolejną
Kartę Podarunkową. Użytkownikowi nie przysługuje zwrot ceny Towaru w innej
formie.
2. Towary nabyte w Sklepie Bliżej Przedszkola z wykorzystaniem Karty Podarunkowej
podlegają reklamacjom zgodnie z regulaminem Sklepu, z zastrzeżeniem, że
Użytkownikowi przysługuje zwrot równowartości ceny zakupu Towaru na kolejną
Kartę Podarunkową – w przypadku, gdy nie jest możliwe usunięcie wady, wymiana na
właściwy produkt/produkt bez wad.

VIII.

Postanowienia końcowe

1. Wydawca może wstrzymać lub zaniechać wydawania Kart Podarunkowych poprzez
opublikowanie takiej decyzji na stronie internetowej sklepu Bliżej Przedszkola.
2. Regulamin jest dostępny przy zamówieniu Karty Podarunkowej, na stronie. W
sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie, obowiązuje Regulamin Sklepu Bliżej
Przedszkola dostępny na stronie: https://blizejprzedszkola.pl/regulamin-sklepu.
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Załącznik nr 1
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY O KARTĘ PODARUNKOWĄ

Adresat:
CEBP 24.12 Sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie (30-437), przy ul. Kwiatowej 3,
e-mail: wydawnictwo@blizejprzedszkola.pl
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży poniższej Karty
Podarunkowej:
Lp.

Nazwa Karty Podarunkowej

Numer Karty Podarunkowej Cena jednostkowa brutto

1.
2.
3.
4.
Niniejszym oświadczam, że Karta Podarunkowa nie została wykorzystania w części ani
w całości / została wykorzystana w części ……………… (*).
Data zawarcia umowy: …………………/Data odbioru Karty Podarunkowej: ……………. (*)
Imię i nazwisko konsumenta: …………………………………………………………………..

…………………………………….
Podpis konsumenta

(*) Niepotrzebne skreślić.
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