
REGULAMIN  

sprzedaży i realizacji  Bonów Podarunkowych 

 

I DEFINICJE 

1. Wydawca - Unikatonia Spółka z o.o. z siedzibą w Lubinie ul. Zielonogórska 1, 59-300 Lubin, 

KRS: 0000321642, NIP: 6922461043, REGON: 02091267100000 - 

2. Bon Podarunkowy – dokument wystawiony przez Wydawcę na określoną kwotę, 

umożliwiający realizację oferowanych przez Wydawcę usług lub towarów, w tym również 

usług gastronomicznych oferowanych przez Wydawcę w Restauracji, zgodnie z 

obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego Bonu 

3. Nabywca/Osoba obdarowana/Klient – beneficjent Bonu Podarunkowego będący osobą 

fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna lub jednostka 

organizacyjna posiadająca zdolność prawną nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca 

z usług będących w ofercie Wydawcy, akceptującą postanowienia niniejszego Regulaminu  

4. Cennik – aktualny wykaz cen usług i towarów znajdujących się w ofercie Wydawcy, wyrażony 

w złotych polskich. Kwoty podane w cenniku są kwotami brutto. Cennik jest dostępny na 

stronie internetowej www.unikatoniaspa.pl oraz w siedzibie Wydawcy. 

 

II WARUNKI OGÓLNE 

1. Integralną częścią Bonu Podarunkowego jest niniejszy Regulamin. Podczas składania 

zamówienia Nabywca oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości. 

2. Bon Podarunkowy może być wydany w postaci imiennej lub bezimiennej, na określoną kwotę 

usług lub towarów lub na wybrane przez Nabywcę usługi lub towary.  

3. Bony Podarunkowe imienne mogą być przeniesione na inną osobę, za zgodą Wydawcy 

4. Bony Podarunkowe bezimienne na określone usługi lub towary mogą być wymienione na 

inne towary lub usługi z aktualnej oferty Wydawcy.  

5. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu Podarunkowego i pobrania 

płatności  odpowiadającej wartości nominalnej zakupionego Bonu.  

6. Wartość nabywanego Bonu określana jest przez Nabywcę.  

7. Wystawienie Bonu Podarunkowego następuje po zaewidencjonowaniu środków pieniężnych 

(wielokrotność na rachunku Wydawcy. Istnieje możliwość płatności gotówką, przelewem lub 

kartą płatniczą. 

8. Bon może być wykorzystany wyłącznie do nabywania towarów oraz usług dostępnych u 

Wydawcy o., w tym na usługi oferowane przez Restaurację Unikatonia Smaki Natury.  

9. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie 

może zostać zwrócony Wydawcy. Nie ma możliwości wydawania reszty w gotówce z Bonów 

Podarunkowych, które opiewają na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych usług lub 

zakupionych towarów 

10. Okres ważności Bonu Podarunkowego wynosi 12 miesięcy licząc od dnia jego sprzedaży, 

zgodnie z datą widniejącą na Bonie Podarunkowym. Termin ten nie podlega wydłużeniu. 

http://www.unikatoniaspa.pl/


11. Niewykorzystanie Bonu Podarunkowego w terminie o którym mowa powyżej, jest 

równoznaczne z utratą jego ważności i nie stanowi podstawy do wystąpienia wobec 

Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie. 

12. W przypadku niewykorzystania przez Nabywcę całej wartości Bonu  w okresie ważności tego 

Bonu, Wydawca dopuszcza możliwość ponownego wykorzystania  pozostałych na Bonie 

Podarunkowym środków pieniężnych w innym terminie, objętym okresem ważności 

widniejącym na Bonie.  

13. Dopuszcza się wystąpienia sytuacji, w której wartość planowanych do zrealizowania usług lub 

nabywanych towarów jest wyższa od wartości Bonu Podarunkowego. Nadwyżkę opłacić 

należy niezwłocznie na etapie rozliczenia za usługę lub produkt nabywany w ramach Bonu 

Podarunkowego. 

14. Każdy Bon wyposażony jest w indywidualny numer identyfikacyjny rejestrowany w systemie 

Wydawcy. 

15. Wydawca nie odpowiada za zgubienie i/lub uszkodzenie Bonów Podarunkowych przez 

Klienta. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane. 

16. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia sprzedaży towarów na podstawie 

Bonów Podarunkowych, które są nieczytelne, zniszczone, bądź też w jakikolwiek inny sposób 

nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Bon Podarunkowy 

uznawany jest za nieważny, bez prawa do otrzymania bonu zastępczego. 

17. Do Bonu Podarunkowego dołączana jest informacja dotycząca sposobu rezerwacji wizyty, jak 

również możliwości jej odwołania, która jest integralną częścią Bonu Podarunkowego i jest 

wiążąca dla Nabywcy i/lub Osoby Obdarowanej 

18. O chęci realizacji Bonu Podarunkowego należy poinformować Wydawcę podczas rezerwacji 

terminu wizyty. 

19. W przypadku rezerwacji wizyty rozliczanej za pośrednictwem Bonu Podarunkowego Nabywca 

zobowiązany jest do podania numeru Bonu stanowiącego jego numer identyfikacyjny osobie 

rezerwującej wizytę podczas dokonywania rezerwacji osobiście lub/i telefonicznie.  

20. Wydawca zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki odpowiadającej 20 % wartości Bonu 

Podarunkowego w sytuacji, kiedy Nabywca odwoła zaplanowaną wizytę dzień przed lub                

w dniu zaplanowanej wizyty.  

21. Nabywca ma prawo do odwołania dokonanej rezerwacji - bez konieczności ponoszenia 

konsekwencji finansowych, o których mowa powyżej - pod warunkiem zgłoszenia takiego 

żądania w dowolnej formie (pisemnie, mailowo, faxem) Wydawcy do 48 godzin przez 

umówioną wizytą.  

22. Na zarezerwowane usługi należy zgłaszać się w wyznaczonym czasie. W przypadku znacznego 

spóźnienia na usługę, może nastąpić konieczność skrócenia wykonania tejże usługi. 

23. Klient powinien każdorazowo poinformować Wydawcę (telefonicznie, pisemnie lub 

osobiście) o konieczności zmiany terminu lub odwołania umówionej wizyty bądź usługi, 

najpóźniej 48 godzin przed planowaną wizytą. W sytuacji, gdy u Wydawcy nie będzie 

dostępnych terminów na przełożenie wizyty uznaje się ją za odwołaną w przypisanym 

terminie.   

 

 

 



III REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje w zakresie nienależytego wykonania przez Wydawcę zobowiązań 

określonych w niniejszym Regulaminie, Nabywca lub osoba Obdarowana zobowiązany jest 

zgłosić bezpośrednio do Wydawcy w terminie 3 dni od wykonania tych zobowiązań, pod 

rygorem utraty możliwości powoływania się na tę okoliczność w przyszłości 

2. Wydawca zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację o której mowa w ust. powyżej 

w terminie 10 dni roboczych w formie pisemnej  

IV RODO 

3. Administratorem Danych Osobowych Nabywcy i/lub Osoby Obdarowanej  jest Unikatonia 

Spółka z o.o. z siedzibą w Lubinie ul. Zielonogórska 1, 59-300 Lubin, KRS: 0000321642, NIP: 

6922461043, REGON: 02091267100000. 

4. Dane Osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, 

spełniających wymagania prawa. 

5. Dane Osobowe będą przetwarzane w celach: 

a) realizacji Bonu Podarunkowego 

c) rozliczenia i zafakturowania usług, 

d) przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego (o ile dotyczy), 

e) marketingowych jeżeli podstawą prawną przetwarzania są dozwolone, prawnie 

uzasadnione interesy administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). 

6. Ponadto Dane Osobowe mogą być wykorzystywane dla celów statystycznych w ramach 

prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 

ust. 1 lit f) RODO). 

7. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji Bonu 

Podarunkowego. 

8. Dane Osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do prawidłowej 

realizacji powyższych celów, a po ich wykonaniu przez okres wymagany obowiązkami 

nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym (i) przepisami dotyczącymi 

odpowiedzialności cywilnej za należyte wykonanie przez strony swoich zobowiązań oraz (ii) 

przepisami podatkowymi. 

9. Nabywca i/lub Osoba Obdarowana  ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację lub w celach 

marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w 

każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. 

10. W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, Nabywca 

i/lub Osoba Obdarowana ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w 

szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy 

lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 

11. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi: art. 6 ust. 1 lit. a, b), c) i f) RODO. 



V POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1. Kupujący Bon Podarunkowy, jak również posiadacz Bonu Podarunkowego, oświadcza że 

zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się 

przestrzegać jego zapisów. 

2. Zakup Bonu Podarunkowego stanowi potwierdzenie, że kupujący Bon Podarunkowy jak 

również posiadacz Bonu Podarunkowego akceptuje warunki zawarte w niniejszym 

regulaminie. 

3. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie, z zastrzeżeniem, że w 

odniesieniu do Bonów Podarunkowych zakupionych przed zmianą stosuje się postanowienia 

dotychczasowe, chyba że zmiana jest korzystniejsza dla Nabywcy/Osoby Obdarowanej.  

4. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna każdorazowo na stronie internetowej 

www.unikatoniaspa.pl  

http://www.unikatoniaspa.pl/

