REGULAMIN
SPRZEDAŻY I REALIZACJI VOUCHERA HAIRTALK
§1
[Zakres regulaminu]
Regulamin sprzedaży i realizacji vouchera hairtalk [Regulamin] określa prawa i obowiązki nabywców
oraz użytkowników / klientów oraz zasady otrzymywania i korzystania z vouchera wydanego przez
salony partnerskie marki hairtalk extensions.
§2
[Słowniczek]
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1) wydawca – salony partnerskie marki hairtalk extensions;
2) voucher – dokument na okaziciela o określonej wartości pieniężnej, wystawiony przez
wydawcę, zawierający datę nabycia oraz dane wydawcy, uprawniający do bezgotówkowego
nabycia u wydawcy towarów lub usług;
3) nabywca – osoba dokonująca zakupu vouchera od jego wydawcy;
4) użytkownik / klient – każdorazowy posiadacz vouchera, okazujący voucher celem jego
realizacji;
5) towary lub usługi – produkty oferowane do sprzedaży w salonach partnerskich hairtalk
extensions oraz usługi przedłużania i zagęszczania włosów wykonywane w salonach
partnerskich hairtalk extensions.
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§3
[Vouchery – zasady ogólne]
Wartość pieniężna vouchera wyrażona jest w złotych polskich (PLN) i stanowi maksymalną
wartość towaru lub usługi, którą klient może nabyć na jego podstawie.
Vouchery ważne są 10 [dziesięć] miesięcy od daty ich nabycia. Data nabycia nanoszona jest przez
wydawcę w momencie sprzedaży vouchera. Realizacja vouchera po upływie terminu jego
ważności stanowi wyłączne uprawnienie wydawcy i zależne wyłącznie od jego woli.
Vouchery opatrzone są pieczęcią firmową wydawcy. Realizacja vouchera może nastąpić
wyłącznie w salonie wydawcy. Salon partnerski hairtalk extensions nie realizuje voucherów,
których nie jest wydawcą.
§4
[Wydanie vouchera]
Vouchery mogą być wydawane wyłącznie przez i u ich wydawców (salony partnerskie marki
hairtalk extensions).
Wydawca wydaje nabywcy voucher w zamian za cenę, do której zapłaty zobowiązany jest
nabywca. Cena zakupu vouchera odpowiada jego wartości pieniężnej.
Nabywca zobowiązany jest przy zakupie vouchera do sprawdzenia jego prawidłowości oraz
kompletności. Nabywca zobowiązany jest sprawdzić, czy voucher zawiera wszystkie,
warunkujące jego ważność elementy, tj. datę nabycia, wartość pieniężną oraz nazwę i pieczęć
firmową wystawcy.
Jeżeli nabywca nie zgłosił wydawcy żadnych uwag co do stanu oraz treści vouchera domniemywa
się, że voucher został wydany w sposób prawidłowy, jak również, że nie posiadał on żadnych
uszkodzeń, których występowanie mogłoby mieć wpływ w przyszłości na jego realizację.
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§5
[Realizacja voucherów]
Vouchery realizowane są jednorazowo.
Jeden voucher może być wykorzystany wyłącznie przez jednego użytkownika / klienta.
Jeżeli wartość zakupów jest niższa niż wartość vouchera, cała wartość vouchera zostaje uznana
za wykorzystaną. W takim wypadku użytkownikowi / klientowi nie przysługuje prawo
otrzymania reszty w gotówce.
Jeżeli wartość zakupów jest wyższa od wartości vouchera, użytkownik / klient jest zobowiązany
dopłacić różnicę wartości.
Vouchery o różnej wartości pieniężnej mogą służyć jako zapłata za towar lub usługę łącznie.
W razie łącznego korzystania z voucherów zastosowanie mają wszystkie z powyższych zapisów.
Vouchery nie podlegają wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części.
Vouchery nie podlegają zwrotowi.
Wydawca przyjmuje do realizacji w salonie wyłącznie vouchery, które są nieuszkodzone oraz
które posiadają w swej treści wszystkie niezbędne elementy. Treść vouchera w chwili jego
realizacji musi być wyraźna.
§6
[Odpowiedzialność wydawcy]
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za vouchery, które zostały utracone lub uszkodzone,
po ich przekazaniu nabywcy.
Nabywcy oraz użytkownikowi / klientowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku
do wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia vouchera.
§7
[Postanowienia końcowe]
Nabywca oświadcza, że w momencie zakupu vouchera zapoznał się z treścią Regulaminu,
akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
Wydanie vouchera nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT)
w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
Voucher nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną
kartą płatniczą w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Voucher jest formą
bonu towarowego.
Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie
przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.
Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich
wprowadzenia, po uprzednim udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie
internetowej www.hairtalk.pl.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 03-12-2019.
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