
REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH SKLEPU FASHIONLASH 

 

I. Wprowadzenie 

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady, warunki wydawania oraz sposób 

korzystania z Kart podarunkowych do wykorzystania w sklepie internetowym 

www.fashionlash.pl 

 

II. Definicje 

 

1. Karta podarunkowa (w dalszej treści Regulaminu używany naprzemiennie ze 

zwrotem skrótowym Karta) – druk ulotny z indywidualnym kodem rabatowym o różnej 

wartości nominalnej wydawany na okaziciela, sprzedawany w Sklepie internetowym 

www.fashionlash.pl, uprawniający Odbiorcę do dokonywania płatności za produkty 

oferowane w Sklepie internetowym www.fashionlash.pl; 

2. Kupujący – osoba fizyczna dokonująca zakupu Karty podarunkowej w Sklepie 

internetowym www.fashionlash.pl; 

3. Odbiorca – osoba realizująca Kartę podarunkową; 

4. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin; 

5. Sklep internetowy – strona internetowa, na której oferowane są usługi, produkty oraz 

Karty podarunkowe, działająca w domenie www.fashionlash.pl; 

6. Sprzedawca – oznacza podmiot gospodarczy FASHION LASH Sp. z o.o., ul. 

Grabiszyńska 200C, 53-235, Wrocław, NIP: 8943145265, REGON: 384322708,  email: 

sklep@fashionlash.pl, tel.: +48 729 912 944. 

 

III. Zasady ogólne 

 

1. Sprzedawca oferuje do nabycia w Sklepie internetowym Karty podarunkowe na 

zakupy o wartości 100,00 zł, 250,00 zł, 500,00 zł lub 1000,00 zł w zależności od 

wyboru konsumenta. Za każdą Kartę podarunkową Kupujący płaci odpowiednią 

wartość nominalną Karty.  

2. Wartości Kart podarunkowych oraz ich wzory opublikowane są na stronie 

internetowej www.fashionlash.pl; 

3. Kupujący zobowiązuje się do przekazania Sprzedawcy środków pieniężnych w 

kwocie równej wartości nominalnej Karty podarunkowej; 



4. Sprzedawca zobowiązuje się do doręczenia Kupującemu Karty i do akceptacji 

płatności realizowanych za pośrednictwem Karty za dobra nabywane przez Odbiorcę. 

5. Karta podarunkowa może być zrealizowana wyłącznie do opłacenia zakupu 

produktów na stronie internetowej www.fashionlash.pl; 

6. Karta podarunkowa może być zrealizowana wyłącznie jeden raz. Niewykorzystanie 

całej kwoty Karty przez Odbiorcę nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Odbiorcę 

lub Kupującego wobec Sprzedawcy z roszczeniami w tym zakresie. 

7. W zamówieniu, w którym jest realizowana Karta Podarunkowa, nie łączą się inne 

promocje i kody rabatowe działające na Sklepie internetowym. 

8. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki finansowe oraz nie podlega 

zwrotowi. 

9. Okres ważności Karty podarunkowej wynosi 3 miesiące od dnia jej zakupu. Data 

ważności Karty widnieje się na druku ulotnym w miejscu „Karta ważna do ____”. 

Niewykorzystanie Karty podarunkowej we właściwym terminie, jest równoznaczne z 

utratą ważności Karty i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Odbiorcę lub 

Kupującego wobec Sprzedawcy z roszczeniami w tym zakresie. 

10. Zasady i tryb nabywania Kart podarunkowych za pośrednictwem Sklepu 

internetowego, określone są w Regulaminie Sklepu Internetowego umieszczonym na 

stronie internetowej www.fashionlash.pl; 

 

IV. Użytkowanie Karty podarunkowej 

 

1. Właściciel Karty podarunkowej ma prawo jej realizacji według następujących 

warunków: 

1) Karta stanowi formę zapłaty za zakupy na stronie internetowej 

www.fashionlash.pl; 

2) W przypadku zakupu o wartości powyżej wartości Karty, Odbiorca Karty 

zobowiązany jest dopłacić różnicę; 

3) Karta posiada termin ważności, po upływie którego traci ważność. Termin 

ważności Karty nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności Karty, nie 

można nią dokonywać płatności; 

4) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub uszkodzenie Karty 

przez Kupującego lub Odbiorcę. W takich przypadkach duplikaty nie będą 

wydawane; 

5) Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania usług w zamian za 

Karty podarunkowe, które są nieczytelne, zniszczone, bądź w inny sposób 

nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Karta 

uznawana jest za nieważną, bez prawa do otrzymania Karty zastępczej. 

 

2. Sposób realizacji Karty podarunkowej: 

http://www.fashionlash.pl/


 

Odbiorca Karty w celu jej realizacji zobowiązany jest wpisać KOD RABATOWY 

podany na odwrocie otrzymanego druku ulotnego w odpowiednim polu w koszyku 

sklepu o nazwie „Wykorzystaj kupon” podczas składania zamówienia na stronie 

internetowej www.fashionlash.pl;  

 

 

V. Postanowienia końcowe 

 

1. Kupujący jest zobowiązany do poinformowania Odbiorcę o warunkach użytkowania 

Karty podarunkowej. 

2. Zakup Karty podarunkowej przez Kupującego oraz jego przedstawienie do realizacji 

przez Odbiorcę jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez 

Kupującego i Odbiorcę. 

3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Sklepie internetowym na stronie 

www.fashionlash.pl; 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw. 

5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania 

niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy. 

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie 

zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Sprzedawcę, po udostępnieniu 

zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie Sklepu internetowego i dotyczyć będą 

Kart podarunkowych zakupionych po wejściu w życie zmian Regulaminu. 


