
REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH REDRO 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1.1 Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki programu aktywacji i użytkowania 
Karty Podarunkowej REDRO. 

1.2 Wydawcą Karty jest Fairbox Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce, w Poznaniu (61-819), 
przy ul. Stanisława Taczaka 24.1.3 Program Kart Podarunkowych REDRO rozpoczyna 
się dnia 15.11.2018 i trwa do odwołania. 

1.3 Użytkownik Karty Podarunkowej REDRO oświadcza, że zapoznał się z niniejszym 
Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i 
zobowiązuje się go przestrzegać. 

§ 2. Ogólne informacje o Karcie Podarunkowej REDRO 

2.1 Do umowy sprzedaży Karty Podarunkowej REDRO stosuje się odpowiednio 
postanowienia dotyczące procedury zawarcia umowy sprzedaży towarów. Z chwilą 
otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia otrzymania zamówienia Karty 
Podarunkowej, dochodzi do akceptacji oferty złożonej przez Użytkownika, a więc do 
zawarcia umowy sprzedaży Karty Podarunkowej REDRO. 

2.2 Karta umożliwia dokonywanie zakupu towarów z oferty handlowej www.redro.pl.

2.3 Karta Podarunkowa REDRO nie podlega wymianie na środki pieniężne. 

2.4 Karta Podarunkowa REDRO nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, 
instrumentem pieniądza elektronicznego ani kartą płatniczą. 

2.5 Kartę Podarunkową REDRO można wykorzystać na zakup towaru, którego wartość 
jest taka sama, wyższa lub niższa niż wartość nominalna Karty. 

2.6 Jeżeli wartość zamówienia przekracza aktualną wartość środków na Karcie, 
Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny. Jeśli wartość zamówienia jest 
niższa niż wartość środków na Karcie, Użytkownik nie otrzymuje zwrotu różnicy ceny. 

2.7 Karta Podarunkowa REDRO jest aktywna do końca 2023 roku i można wykorzystać 
ją jednorazowo (dla jednego zamówienia). 

2.8 Doładowanie Karty Podarunkowej nie jest możliwe. 

§ 3. Reklamacje związane z Kartą Podarunkową REDRO 

3.1 Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały 
utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Użytkownikowi. 

3.2 Wydawca nie umożliwia Użytkownikowi zgłoszenia zastrzeżenia czy zablokowania 
Karty Podarunkowej. 

3.3 W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej REDRO, jej 
Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia. 

3.4 Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi REDRO będą 
rozpatrywane przez Wydawcę w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji 
przez Użytkownika. Reklamacje powinny być składane drogą mailową, na adres: 
kontakt@redro.pl. 

http://www.redro.pl/


§ 4. Postanowienia końcowe 

4.1 Wydawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w 
każdym czasie bez podawania przyczyny. O zmianach użytkownicy Kart 
Podarunkowych REDRO zostaną poinformowani mailowo. 

4.2 Wydawca zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu 
wydawania Kart Podarunkowych REDRO w każdym czasie bez podania przyczyny. O 
zawieszeniu lub zakończeniu programu użytkownicy Kart zostaną poinformowani z 
odpowiednim wyprzedzeniem w sposób określony w pkt 4.1 niniejszego Regulaminu. 
Użytkownicy Kart Podarunkowych REDRO nabytych do dnia zawieszenia lub 
zakończenia programu, będą mogli korzystać z nich na dotychczasowych warunkach. 

4.3 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15.11.2018. 


