
 Regulamin Karty Upominkowej EMOI

1. Wydawcą Karty Upominkowej EMOI jest EMOI Ewa Suwińska ul. Rynek 
12/Mickiewicza 1, 86-300 Grudziądz, NIP: 5661755181

2. Karta Upominkowa EMOI to bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający 
Użytkownika do jego realizacji w salonach własnych EMOI w Ciechanowie (ul. 
Pułtuska 63A), Grudziądzu (ul. Rynek 12/Mickiewicza 1) i Radomiu (ul. Żeromskiego
29) oraz w sklepie internetowym www.emoi.pl. 

3. Nabywca to osoba, która w salonie odzieżowym EMOI lub w sklepie internetowym 
www.emoi.pl otrzymała od Wydawcy Kartę Upominkową EMOI w zamian za 
przekazanie środków pieniężnych. 

4. Użytkownik to każdorazowy posiadacz Karty Upominkowej EMOI. 
 
 

1. Postanowienia ogólne
1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Upominkowej EMOI do  

jej realizacji w salonie odzieżowym EMOI lub w sklepie internetowym www.emoi.pl. 
Przekazanie Nabywcy Karty Upominkowej EMOI może być dokonane w salonie 
odzieżowym EMOI Wydawcy lub w sklepie internetowym www.emoi.pl.

2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie 
równej wartości aktywacji Karty Upominkowej EMOI  100zł, 200 zł, 300zł lub 500zł.

3. Karta Upominkowa EMOI może być użyta jednorazowo, wyłącznie w salonach 
własnych EMOI w Ciechanowie (ul. Pułtuska 63A), Grudziądzu (ul. Rynek 
12/Mickiewicza 1) i Radomiu (ul. Żeromskiego 29) lub w sklepie internetowym 
www.emoi.pl.

4. Wartość Karty Upominkowej EMOI jest określona na Karcie Upominkowej poprzez 
kwotę na niej umieszczoną: 100zł, 200 zł, 300zł lub 500zł.

5. Karta Upominkowa EMOI nie podlega wymianie na środki pieniężne.
6. Realizacja Karty Upominkowej EMOI będzie stanowiła ważną transakcję również w 

przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Upominkowej EMOI w 
sposób nieuprawniony.   

7. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Upominkowe EMOI, które zostały 
utracone lub uszkodzone, po ich przekazaniu Nabywcy. 

8. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do 
Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Karty 
Upominkowej EMOI. 

9. Karta Upominkowa EMOI  jest ważna i aktywna prze okres 6 (sześciu) miesięcy od 
daty aktywacji przy kasie lub daty zamówienia w sklepie internetowym www.emoi.pl.

 
2. Zasady korzystania z Karty Upominkowej EMOI

1. Wydawca przyjmuje do realizacji w salonach odzieżowych EMOI wyłącznie Karty 
Upominkowe nieuszkodzone, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed 
jej sfałszowaniem. 

2. Karta Upominkowa EMOI może być realizowana w salonie odzieżowym EMOI 
wyłącznie po jej aktywacji. 

3. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub 
kredytową, gdy wartość otrzymywanego towaru lub świadczonej usługi jest wyższa 
niż aktualna wartość Karty Upominkowej EMOI. 
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4. Niewykorzystana kwota przy realizacji Karty Upominkowej EMOI nie zostanie 
zwrócona Nabywcy ani Użytkownikowi.

5. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Upominkowej EMOI w następujących 
przypadkach: 

1. upływu terminu ważności Karty Upominkowej EMOI, 
2. sfałszowania, skopiowania karty, która posiada swój indywidualny kod, a 

została już wcześniej zrealizowana.
3. uszkodzenia Karty Upominkowej EMOI w stopniu uniemożliwiającym 

odczytanie danych zapisanych na Karcie, w innych przypadkach 
niezawinionych przez Wydawcę. 

4. Próby powtórnego wykorzystania kodu z Karty upominkowej w sklepie 
internetowym www.emoi.pl

6. Realizując Kartę Upominkową w sklepie internetowym www.emoi.pl Użytkownik 
pokrywa koszt dostawy.
7. Zamówienia zrealizowane przy użyciu karty w sklepie internetowym nie podlegają 
zwrotom. Możliwa jest tylko wymiana na inny produkt lub rozmiar.
 
3. Rodzaje i aktywacja Karty Upominkowej EMOI

1. Karty Upominkowe EMOI są kartami tylko i wyłącznie na okaziciela. 
2. Aktywacja Karty Upominkowej EMOI następuje w salonie odzieżowym EMOI, 

bezpośrednio po wydaniu Nabywcy Karty Upominkowej EMOI poprzez złożenie 
podpisu i danych adresowych Nabywcy w rejestrze Kart Upominkowych EMOI lub 
podczas zamówienia w sklepie internetowym www.emoi.pl, poprzez wydanie Nabywcy
indywidualnego kodu. Każda zakupiona karta posiada swój indywidualny kod, co 
dodatkowo zabezpiecza ją przed niewłaściwym użyciem.

3. Karta Upominkowa EMOI nie aktywowana lub z przekroczonym terminem ważności
jest nieważna. 

4. Potwierdzeniem dokonania aktywacji Karty Upominkowej EMOI w salonie 
odzieżowym EMOI  jest dokument KP i wpis do rejestru Kart Upominkowych EMOI 
pod indywidualnym numerem karty, a w przypadku zamówień w sklepie 
internetowym www.emoi.pl potwierdzenie nabycia Karty Upominkowej na podany e-
mail Nabywcy. 

5. Zakup Karty Upominkowej EMOI nie podlega żadnym upustom ani rabatom.
 
4. Rozliczenia i reklamacje Karty Upominkowej EMOI

1. Nabywca w chwili wydania Karty Upominkowej EMOI w salonie sprzedaży 
otrzymuje od Wydawcy paragon niefiskalny, potwierdzający nabycie oraz Kartę 
Upominkową EMOI o zakupionej wartości nominalnej 100zł, 200 zł, 300zł lub 500zł. 
Każda zakupiona Karta posiada swój indywidualny kod, co dodatkowo zabezpiecza ją 
przed niewłaściwym użyciem.

2. Wydawca dokonuje noty księgowej pod indywidualnym kodem karty w rejestrze Kart 
Upominkowych EMOI za zakup Karty Upominkowej EMOI. 

3. Nabywca przekazuje dane Wydawcy potrzebne do wystawienia noty księgowej (dane 
adresowe, podpis, kontakt). 

4. Po aktywacji Karty Upominkowej EMOI, Użytkownik otrzymuje paragon niefiskalny,
potwierdzający aktualną wartość Karty Upominkowej EMOI. 

5. Realizację Karty Upominkowej EMOI dokonuje się poprzez wybranie prze Nabywcę 
towaru w salonie odzieżowym EMOI lub w sklepie internetowym www.emoi.pl i 
rozliczenie go zgodnie z nominałem Karty Upominkowej EMOI. Podczas realizacji 
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Karty Upominkowej w sklepie internetowym www.emoi.pl należy wpisać numer Karty 
w polu KOD RABATOWY w Koszyku.  Za wybrany towar Nabywca otrzymuje 
paragon fiskalny. 

6. Wykorzystana Karta Upominkowa EMOI w salonie – pozostaje u Wydawcy, a 
Nabywca po jej realizacji zobowiązany jest do podpisania w rejestrze Kart 
Upominkowych pod indywidualnym kodem karty potwierdzenia jej realizacji i 
zdania do Wydającego.

7. Karty niezarejestrowane w rejestrze Kart Upominkowych nie mogą być zrealizowane, 
co zabezpiecza je przed kradzieżą i ewentualnymi roszczeniami Okaziciela.

8. Wydawca zastrzega sobie możliwość sprawdzenia czy dana karta należy do 
Okaziciela- obdarowanego prze Nabywcę, poprzez kontakt z Nabywcą.

9. Wszelkie reklamacje związane z zakupem Towarów i Usług przy użyciu Karty 
Upominkowej EMOI będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z zasadami w 
zakresie sprzedaży konsumenckiej na podstawie paragonu fiskalnego wydanego po realizacji i
rozliczeniu Karty Upominkowej EMOI. 

10. Reklamacje mogą być składane bezpośrednio w salonie odzieżowym EMOI w 
Ciechanowie, Grudziądzu, Radomiu lub w e-mailu wysłanym na adres: e-
sklep@emoi.pl.

5. Zwrot Towarów - wymiana
1. Zwrotów towarów w salonach stacjonarnych nie przyjmujemy.
2. Ewentualna wymiana Towaru w obrębie danego asortymentu (np. rozmiar, kolor) 

możliwa jest w przypadku wcześniejszego uzgodnienia ze Sprzedawcą, ale tylko po 
okazaniu paragonu fiskalnego i nie później niż do 2 dni od daty dokonania zakupu. 
Towar podlegający ewentualnej wymianie  nie może być używany. O stanie towaru 
zadecyduje po oględzinach Sprzedawca i zadecyduje o jego ewentualnej wymianie.

3. W przypadku realizacji Karty Upominkowej w sklepie internetowym www.emoi.pl 
obowiązuje regulamin sklepu i wymiana towaru w ciągu 14 dni. W przypadku 
realizacji Karty w sklepie internetowym zwroty towaru nie są możliwe, tylko 
wymiana, gdyż Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne ani na gotówkę.

 

6. Postanowienia końcowe
1. Nabywca/Użytkownik wraz z aktywacją Karty Upominkowej EMOI oświadcza, że 

zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i 
zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów. 

2. Użytkownik poprzez realizację Karty Upominkowej EMOI potwierdza zlecenie 
dokonania użycia Kraty Upominkowej EMOI w takim zakresie, w jakim użycie Karty 
Upominkowej EMOI będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę. 

3. Karta Upominkowa EMOI nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę). 
Jedynie przy realizacji karty niewykorzystana kwota podlega zwrotowi.

4. Karta Upominkowa EMOI w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest 
instrumentem płatniczym.  Karta Upominkowa EMOI jest formą bonu towarowego. 

5. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały 
zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela. 

6. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w salonach własnych EMOI oraz w 
sklepie internetowym www.emoi.pl Wydawca ma obowiązek przekazania 
Nabywcy/Użytkownikowi Regulaminu w formie pisemnej na każde jego żądanie. 
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7. Nabywca Karty Upominkowej przekazując dane w procesie aktywacji karty wyraża 
zgodę na przetwarzanie danych w ramach akcji Kart Upominkowych EMOI.

Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od 
daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do 
wglądu w salonach własnych EMOI i na www.emoi.pl
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