I. Zasady korzystania z Vouchera podarunkowego
1. Wydawca przyjmuje do realizacji w punktach gastronomicznych wyłącznie oryginalne i nieuszkodzone vouchery podarunkowe posiadające czytelny numer i podpis wystawcy.
2. Voucher podarunkowy wystawiony jest na wartość określoną i opłaconą przez kupującego i może
być zrealizowany w terminie do dnia ważności wskazanym na bonie podczas jednorazowej wizyty.
3. Po upływie terminu ważności vouchera posiadacz może skontaktować się celem przedłużenia terminu wykorzystania o dodatkowe 30 dni kalendarzowe jedynie w wysokości 50% wartości nominalnej
vouchera. Pozostałe zgromadzone środki tracą ważność i nie przysługuje prawo ich zwrotu.
4. Środki na voucherze podarunkowym niewykorzystane w terminie i/lub przedłużone na zasadach
określonych w pkt.I.2. i pkt.I.3. tracą ważność i nie przysługuje prawo ich zwrotu.
5. Voucher może być zrealizowany częściowo w jednym punkcie, a następnie w drugim i kolejnym, jednakże w jednym, tym samym dniu.
6. Przy realizacji vouchera, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty gdy wartość świadczonej Usługi jest niższa, niż wartość nominalna vouchera.
7. Środki z vouchera nie mogą zostać wykorzystane na zakup towarów handlowych oferowanych przez
obiekt Młyńska 12.
8. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub innym środkiem
płatniczym, gdy wartość świadczonej Usługi jest wyższa, niż aktualna wartość nominalna bonu.
9. Wydawca ma prawo odmówić realizacji vouchera m.in. w następujących przypadkach:
a) upływu terminu ważności vouchera,
b) uszkodzenie vouchera z przyczyn nie leżących po stronie Wydawcy w stopniu uniemożliwiającym
odczytanie danych,
c) braku miejsc w punktach gastronomicznych w przypadku braku potwierdzenia dokonania wcześniejszej rezerwacji
d) w terminach imprez okolicznościowych i wydarzeń specjalnych organizowanych przez Młyńska 12.
II. Postanowienia koncowe
1. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (w tym gotówkę) i nie podlega zwrotowi.
2. Wydanie vouchera stanowi sprzedaż opodatkowaną podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Użytkownik w chwili zakupu vouchera otrzymuje od Wydawcy paragon fiskalny lub fakturę Vat.
3. Voucher w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest instrumentem płatniczym, w tym
nie jest kartą płatniczą. Voucher jest formą bonu towarowego.
4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy
dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.
5. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem http://restauracjathetime.pl
6. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują po upływie 7
dni od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę i po udostępnieniu zmienionego Regulaminu na stronie
internetowej www.mlynska12.pl

