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1. Wydawca Karty Podarunkowej.

1.1. Wydawcą Karty Podarunkowej jest firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VISUS Sp.

z o.o. z siedzibą w Starachowicach przy ul. Jana Kilińskiego 26, NIP: 664-00-07-735, 

zwana dalej Salony Optyczne VISUS.

2. Prawne uregulowania.

2.1. Podstawę prawną stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym 

dokumentem określającym zasady korzystania z GIFT CARD. Treść Regulaminu dostępna

jest w e wszystkich salonach realizujących GIFT CARD.

3. Okres ważności GIFT CARD, zasady nabycia Karty.

3.1. Karta Podarunkowa jest ważna 6 miesięcy od momentu wydania Karty.

3.2. Kartę Podarunkową można nabyć oraz zrealizować w salonach optycznych VISUS. 

Wykaz salonów obsługujących Kartę Podarunkową może ulec zmianie. Za najbardziej 

aktualną listę salonów obsługujących GIFT CARD należy uznać wykaz salonów dostępny 

na www.visus.org.pl/salony-optyczne

3.3. Salony Optyczne VISUS  nie ponoszą odpowiedzialności za karty skradzione, 

zgubione lub zniszczone.

4. Zasady korzystania z GIFT CARD.

4.1. Z Karty Podarunkowej mogą korzystać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych polegających na dokonywaniu zakupów w  salonach optycznych 

VISUS.

4.2. Karty Podarunkowe dostępne są w trzech nominałach:

 100 zł

 150 zł;

 200 zł;

4.2. Karta jest ważna 6 miesięcy od daty wydania

4.3. W przypadku zakupu towaru za kwotę wyższą niż wartość Karty Podarunkowej, Klient

ma możliwość dopłaty różnicy.

4.4. W przypadku zakupu towaru za kwotę niższą niż wartość Karty Podarunkowej, reszta 

nie zostanie wydana, a niewykorzystane środki przepadają.



4.5. Karta nie jest kartą płatniczą, nie może być wymieniana na gotówkę lub zwracana.

5. Zwrot towaru, reklamacja.

5.1. Towar zakupiony przy użyciu Karty Podarunkowej nie podlega zwrotowi a jedynie 

wymianie na inny dostępny towar w tej samej cenie lub w cenie wyższej (za dopłatą) – pod

warunkiem, że nie był użytkowany.

6. Pozostałe.

6.1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2016 do odwołania.

6.2. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie ma Kodeks cywilny.

6.3. W razie sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z przepisami bezwzględnie

obowiązującymi w miejsce tych postanowień regulaminu obowiązują postanowienia 

przepisów bezwzględnie obowiązujących. To samo dotyczy oceny niniejszego regulaminu 

z punktu widzenia treści art. 3851 i art. 3853 kodeksu cywilnego.

6.4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy stronami jest sąd właściwości 

wynikającej z przepisów powszechnie obowiązujących.
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