
REGULAMIN PROGRAMU KART PODARUNKOWYCH ADRENALINE.PL 

 

Słowniczek: 

„Wydawca ” Adrenaline.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 1 lok. 302, 10-457 Olsztyn, będąca wydawcą Karty Podarunkowej adrenaline.pl  

 „Salon” - tradycyjny sklep sieci adrenalinę.pl, w którym można dokonać zakupów, położony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

 „Karta Podarunkowa Adrenaline” - plastikowy bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający 

Użytkownika do jego realizacji w salonach stacjonarnych sieci adrenaline.pl; 

 „Nabywca” - osoba, która nabywa od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie środków 

pieniężnych; 

„Użytkownik” – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej adrenaline.pl, korzystający z 

Karty Podarunkowej adrenaline.pl; 

I. Warunki ogólne 

1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej Adrenaline oraz do przyjmowania 

ich do realizacji  w salonach stacjonarnych sieci adrenaline.pl. Przekazanie Nabywcy Karty Podarunkowej 

adrenaline.pl może być dokonane wyłącznie w salonach stacjonarnych sieci adrenaline.pl. 

2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości 

nominalnej Karty Podarunkowej. Zapłata za Kartę Podarunkową adrenaline.pl w salonie może nastąpić 

gotówką lub za pomocą karty płatniczej lub karty kredytowej.  

3. Minimalna kwota wymagana do aktywowania karty i minimalna kwota doładowania to 10 PLN, kwota 

maksymalna to 1000 PLN. 

4. Karty Podarunkowej adrenaline.pl nie można zakupić przy użyciu innej Karty Podarunkowej adrenaline.pl 

5. Karta Podarunkowa adrenaline.pl może być użyta tylko w salonach stacjonarnych adrenaline.pl 

6. Karta Podarunkowa adrenaline.pl nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w 

części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy. 

7. Karta Podarunkowa może być wykorzystana przez każdego Użytkownika, który przedstawi Kartę 

Podarunkową adrenaline.pl w salonie stacjonarnym adrenaline.pl  

8. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez osobę trzecią Kartą Podarunkową 

adrenaline.pl, jak również za utratę lub uszkodzenie Karty Podarunkowej Adrenaline  z przyczyny nie 

leżącej po stronie Wydawcy po ich przekazaniu Nabywcy.  

9. Karta Podarunkowa Adrenaline jest ważna i aktywna przez okres kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy od 

daty zakupu karty.  

10. Upływ terminu ważności Karty Podarunkowej adrenaline.pl uniemożliwia skorzystanie z niej, z 

zastrzeżeniem pkt III.5 niniejszego załącznika.  

II. Zasady korzystania 

1. Wydawca przyjmuje do realizacji w salonach adrenaline.pl wyłącznie aktywne Karty Podarunkowe 

adrenaline.pl, nieuszkodzone, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem.  

2. Przy realizacji Karty Podarunkowej adrenaline.pl Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty 

w gotówce, gdy wartość zakupionych produktów lub  usług jest niższa niż aktualna wartość nominalna 

Karty Podarunkowej adrenaline.pl. Pozostała część środków pieniężnych pozostaje do wykorzystania przez 

Użytkownika w okresie ważności Karty Podarunkowe adrenaline.pl.  

3. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny produktów lub usług gotówką, kartą płatniczą lub 

kredytową, gdy wartość nabywanego produktu lub usługi  jest wyższa niż aktualna wartość nominalna 

Karty Podarunkowej adrenaline.pl. 

4. Nabywca lub Użytkownik mogą posługiwać się Kartą Podarunkową adrenaline.pl wielokrotnie do 

wyczerpania limitu przypisanego do Karty Podarunkowej adrenaline.pl lub do upływu terminu ważności 

Karty Podarunkowej adrenaline.pl. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej 

adrenaline.pl w następujących przypadkach:  



a)      upływu terminu ważności Karty Podarunkowej adrenaline.pl, 

b)      braku środków na Karcie Podarunkowej adrenaline.pl, 

c)      uszkodzenia Karty Podarunkowej adrenaline.pl w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych 

zapisanych na karcie do czasu wydania nowej Karty Podarunkowej adrenaline.pl. 

III. Rodzaje, aktywacja i doładowywanie 

1. Karty Podarunkowe adrenaline.pl są wydawane tylko i wyłącznie na okaziciela.  

2. Aktywacja Karty Podarunkowej adrenaline.pl następuje z momentem zakupu Karty Podarunkowej 

adrenaline.pl przez nabywcę.     

3. Karta Podarunkowa adrenaline.pl po przekroczeniu terminu jej ważności jest nieważna.  

4. Doładowania Karty Podarunkowej adrenaline.pl  można dokonać wyłącznie bezpośrednio w salonie 

adrenaline.pl 

5. Każdorazowe doładowanie Karty Podarunkowej adrenaline.pl skutkuje przedłużeniem jej ważności o 12 

(dwanaście) miesięcy od daty doładowania.  

IV. Zwroty na kartę podarunkową 

1. W przypadku skorzystania przez klienta Wydawcy z przyznanego przez Wydawcę uprawnienia do zwrotu 

pełnowartościowego produktu zakupionego w salonie adrenaline.pl, Wydawca, po spełnieniu przez 

Nabywcę, warunków, od których uzależnione jest to uprawnienie, przekaże Nabywcy Kartę podarunkową 

adrenaline.pl o wartości nominalnej równej cenie po jakiej zwracany produkt został zakupiony. W 

przypadku skorzystania przez klienta Wydawcy z przyznanego mu odrębnie przez Wydawcę uprawnienia 

do zwrotu pełnowartościowych, nie noszących śladów użytkowania, posiadających nienaruszone metki, 

nierozpakowanych Towarów nabytych w Sklepach Wydawcy, zwracane Towary zostaną wymienione na 

Kartę Podarunkową adrenaline.pl o wartości nominalnej stanowiącej równowartość ceny uiszczonej przez 

klienta za zwracany Towar, lub zostaną one wymienione na uzupełnienie wartości nominalnej aktywnej 

Karty Podarunkowej adrenaline.pl, posiadanej przez Użytkownika korzystającego z tego uprawnienia, o 

kwotę stanowiącą równowartość ceny uiszczonej przez Użytkownika za zwracany Towar, z zastrzeżeniem, 

że maksymalna wartość nominalna Karty po uzupełnieniu nie może przekroczyć 1000 zł. W przypadku, 

gdy rozliczenie za zwracane Towary doprowadziłoby do przekroczenia maksymalnej wartości nominalnej 

Karty, tj. 1000 zł, rozliczenie następuje przez otrzymanie przez Użytkownika nowej/dodatkowej Karty 

Podarunkowej adrenaline.pl o wartości nominalnej odpowiadającej cenie uiszczonej przez Użytkownika za 

zwracany Towar.  

2. W przypadku reklamacyjnego zwrotu Towaru, o ile jest on zasadny, rozliczenie może nastąpić, według 

wyboru Użytkownika, także przez zwrot równowartości ceny zapłaconej przez Użytkownika za zwracany 

Towar na wydaną w tym celu Kartę Podarunkową. 
3. Podstawą uznania zwrotu Towaru jest przedstawienie przez Użytkownika paragonu fiskalnego, 

potwierdzającego nabycie Towaru w Salonie Wystawcy. 

V. Rozliczenia i reklamacje 

1. Użytkownik ma prawo w każdym czasie, sprawdzenia aktualnej wartości Karty Podarunkowej adrenaline.pl. 

Sprawdzenie wartości może być dokonane tylko bezpośrednio w Salonie Wydawcy. 

2. Wszelkie reklamacje związane zakupem oraz użyciem Kart Podarunkowej adrenaline.pl będą rozpatrywane 

przez Wydawcę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.  

3. Reklamacje dotyczące Karty Podarunkowej adrenaline.pl mogą być składane na piśmie bezpośrednio w 

Salonach adrenaline.pl w godzinach ich otwarcia lub przesłane na piśmie na adres biura Wydawcy  z 

dopiskiem „Karta Podarunkowa adrenaline.pl – reklamacja”. 

4. Karta Podarunkowa Adrenaline nie podlega zastrzeżeniu ani zablokowaniu 

 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Nabycie Karty Podarunkowej adrenaline.pl przez Nabywcę oznacza wyrażenie zgody na treść niniejszego 

regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania. Skorzystanie z Karty Podarunkowej adrenaline.pl 

przez Użytkownika nie będącego Nabywcą oznacza wyrażenie przez niego zgody na treść niniejszego 

regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.  



2. Wydanie Karty Podarunkowej Adrenaline nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i 

usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. 

3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego 

4. Karta Podarunkowa adrenaline.pl w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym 

instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Karta Podarunkowa 

adrenaline.pl są formą bonu towarowego.  
5. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z następujących ważnych przyczyn:  

a) zmiana przepisów prawa,  

b) pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę 

funkcjonowania Karty Podarunkowej adrenaline.pl,  

c) prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna,  

d) siła wyższa w rozumieniu przepisów polskiego prawa cywilnego. 

6. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego 

Regulaminu do wglądu w Salonach Wydawcy oraz na stronie internetowej www.adrenaline.pl. 

7. Wydawcy przysługuje ponadto prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny, 

z tym zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyła Kart Podarunkowych adrenaline.pl wydanych do 

dnia zmiany Regulaminu. 

8. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.adrenaline.pl oraz w 

Salonach adrenaline.pl. Na żądanie Użytkownika, Wydawca przekaże Użytkownikowi treść niniejszego 

Regulaminu w formie pisemnej.  

9. Wykaz salonów adrenaline.pl jest dostępny na stronie www.adrenaline.pl. 

 

http://www.adrenaline.pl/

