
Ogólne zasady i warunki użytkowania 

Poniższe zasady i warunki obowiązują w odniesieniu do Kart Podarunkowych Caseihshop („Karty 
Podarunkowe”) zakupionych za pośrednictwem strony internetowej www.caseihshop.com. Zakup Karty 
Podarunkowej jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na niniejsze zasady i warunki („Zasady i warunki”).  
Loyalty Touch S.r.l zastrzega sobie prawo do zmiany Zasad i warunków w każdej chwili, po wcześniejszym 
powiadomieniu. Każde wykorzystanie Karty Podarunkowej po wprowadzeniu zmian oznacza ich 
automatyczną akceptację.  
Najnowsza wersja Zasad i warunków będzie zawsze opublikowana na stronie Caseihshop.com.  Niniejsze 
warunki mają zastosowanie w granicach określonych przez prawo. 

Korzystanie z Karty Podarunkowej i jej ważność 
Karta Podarunkowa może być wykorzystywana wyłącznie na zakupy online na stronie 
www.caseihshop.com. Nie można nią płacić w sklepach fizycznych oraz nie można jej wykorzystywać w celu 
zakupu innych Kart Podarunkowych; nie można jej doładowywać, odsprzedawać ani wymieniać na 
gotówkę. 
Karta Podarunkowa może być wykorzystywana do całkowitej lub częściowej płatności za wybrane artykuły.  
Całkowita wartość każdego zamówienia produktów nabywanych za pośrednictwem strony internetowej 
www.caseihshop.com przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej obejmuje: i) cenę produktu (lub produktów), 
ii) ewentualny należny podatek od sprzedaży oraz iii) koszty przesyłki. Jeżeli całkowita wartość zamówienia 
jest wyższa niż wartość Karty Podarunkowej, różnica musi zostać wyrównana przy wykorzystaniu jednego 
ze sposobów płatności wskazanych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży, które są dostępne na stronie 
internetowej. Saldo Karty Podarunkowej jest zmniejszane natychmiast. 
Wszystkie zakupy dokonywane przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej wymagają wyrażenia zgody na 
Ogólne Warunki Sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej.  
Ewentualne środki pozostałe na karcie po dokonaniu zakupu będą dostępne do wykorzystania na kolejne 
zakupy, bez możliwości ich zwrotu lub wymiany na gotówkę. 
Karta Podarunkowa jest ważna przez okres 12 miesięcy od daty jej zakupu, chyba że dostępne środki 
zostaną wyczerpane przed upływem tego terminu. Karta może być wykorzystywana we wskazanym okresie, 
bez możliwości przedłużenia. Po upływie terminu ważności Karta Podarunkowa zostanie automatycznie 
zdezaktywowana i nie będzie mogła być wykorzystana na kolejne zakupy. Ewentualne środki pozostałe na 
karcie nie będą podlegać zwrotowi ani wymianie na gotówkę. 

Sprawdzanie dostępnych środków 
Środki dostępne na ważnej Karcie Podarunkowej można sprawdzić, wprowadzając jej numer na stronie 
www.caseihshop.com i wchodząc w swój profil użytkownika. 

Zwrot 
W przypadku zwrotu produktu zakupionego przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej nabywca otrzyma 
wiadomość mailową zawierającą kod promocyjny na kwotę równą wartości zwróconego towaru, który 
będzie mógł zostać wykorzystany na dokonanie innego zakupu na stronie internetowej 
www.caseihshop.com. Termin ważności kodu promocyjnego będzie taki sam jak termin ważności 
posiadanej Karty Podarunkowej.  

Ryzyko utraty 
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Ryzyko utraty i własność Karty Podarunkowej przechodzą na nabywcę w momencie elektronicznego 
przesłania Karty Podarunkowej nabywcy lub wskazanej przez niego osobie. Karta jest anonimowa i na 
okaziciela. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w przypadku zagubienia, kradzieży, zniszczenia lub 
nieuprawnionego użytkowania Karty Podarunkowej.   
W razie kradzieży, zagubienia lub zniszczenia Karty Podarunkowej nie podlega ona wymianie, nie ma też 
możliwości zwrotu pozostałych na niej środków lub ich przeniesienia na nową Kartę Podarunkową. 

Oszustwo 
Jeżeli Karta Podarunkowa wygenerowana lub pozyskana w sposób oszukańczy zostanie użyta do opłacenia 
zakupów na stronie   www.caseihshop.com, Loyalty Touch S.r.l. zastrzega sobie prawo do obciążenia 
nabywcy kwotą równą wartości dokonanych zamówień przy wykorzystaniu innych metod płatności.  

Ograniczenie odpowiedzialności 
Karta Podarunkowa nie jest objęta żadną wyraźną ani dorozumianą gwarancją. Jeżeli Karta Podarunkowa 
nie działa, można jedynie zwrócić się z wnioskiem o jej wymianę.  
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