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REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ MAXTON DESIGN 

Słowniczek  

1. Wydawca – Maxton Design z siedzibą w Wojniczu, ul. Podlesie 26, 32-830 Wojnicz, NIP 

9930412115, REGON 123156155, wydający Kartę podarunkową oraz realizujący zakupy przy użyciu 

Karty;  

2. Sklep – domena internetowa www.maxtondesign.eu należąca do Maxton Design w czterech 

wersjach językowych - polskiej, angielskiej, francuskiej oraz niemieckiej; 

3. Karta – elektroniczny bon towarowy, którego wartość jest równa wartości nominalnej Karty, 

wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jej realizacji w Sklepie Wydawcy; Karta 

wydawana jest przez Wydawcę w formie wydruku z kodem lub w postaci pliku PDF z kodem 

(Elektroniczna Karta Podarunkowa);  

4. Nabywca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, 

której ustawa przyznaje zdolność prawną, która poprzez zamówienie w Sklepie otrzymała od 

Wydawcy Kartę, w zamian za przekazanie środków pieniężnych;  

5. Użytkownik - każdorazowy posiadacz Karty;  

6. Towary - przedmioty oferowane do sprzedaży w Sklepie;  

7. Usługi - usługi świadczone w Sklepie;  

8. Aktywacja karty – wystawienie Karty umożliwiające skorzystanie z niej.  

 

§1. Postanowienia ogólne  

1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty i do przyjmowania jej do realizacji po 

spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie.  

2. Nabywca może otrzymać Kartę w formie fizycznego wydruku zawierającego dwustronnie 

zadrukowaną kartę wraz z jednorazowym kodem oraz w formie pliku PDF zawierającego układ 

graficzny wraz z jednorazowym kodem. Kartę, zarówno fizyczną, jak i w formie elektronicznej, 

Nabywca może nabyć poprzez złożenie zamówienia w Sklepie. Wydawca zobowiązuje się do 

wystawienia jednorazowego kodu możliwego do zrealizowania w domenie internetowej Wydawcy 

jako bon towarowy o określonej kwocie oraz do realizacji zamówienia złożonego za pomocą Karty. 

http://www.maxtondesign.eu/


   
 

  2 
 

3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwotach określonych 

przez Wydawcę i dostępnych na stronie internetowej Wydawcy. Kwota przekazanych środków 

pieniężnych stanowi wartość nominalną Karty. Po przekazaniu środków pieniężnych w Sklepie, 

Wydawca dokona Aktywacji karty zgodnie z ust. 4 poniżej. Karty nie można nabyć przy użyciu drugiej 

Karty lub innego bonu podarunkowego.  

4. Aktywacja kart zarówno w formie fizycznej, jak i elektronicznej oznacza, że po dokonaniu płatności 

przez Nabywcę i zaksięgowaniu wpłaty w systemie Wydawcy, Nabywcy zostanie wygenerowany 

jednorazowy kod uprawniający Nabywcę do dokonania zakupu w Sklepie w kwocie określonej przez 

wartość nominalną Karty. Kwoty nominalne podane są w §2 ust. 9. Kod wygenerowany przez 

Wydawcę jest jednorazowy, spersonalizowany – przypisany do konkretnej Karty oraz zawiera 

informację o wartości nominalnej Karty.  

5. Kod karty podarunkowej nie sumuje się z innymi kodami rabatowymi. 

6. Za pomocą Karty można pokryć koszty wyłącznie produktów oferowanych przez Maxton Design, 

z wyłączeniem kosztów wysyłki i innych kosztów nie związanych z zakupem produktów Maxton 

Design. 

7. Nabywca jest uprawniony do realizacji transakcji za pośrednictwem Karty po jej Aktywacji w 

okresie ważności Karty, który wynosi 12 miesięcy od dnia wystawienia kodu. 

8. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z pkt.3 powyżej, przechodzą w całości na 

własność Wydawcy w chwili Aktywacji Karty.  

9. Karta może być użyta wyłącznie podczas składania zamówienia w Sklepie Wydawcy. Korzystanie 

z Karty nie dotyczy Dealerów Wydawcy. 

10. Karta nie może być wymieniana na środki pieniężne (w tym gotówkę) w całości lub w części. Jej 

wartość nie podlega zwrotowi ani w całości, ani w części.  

11. Karta jest elektronicznym bonem towarowym. Realizacja transakcji za pośrednictwem Karty 

będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty 

w sposób nieuprawniony.  

12. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za 

Karty, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich przekazaniu Nabywcy.  

13. Karta jest ważna i aktywna przez okres 12 miesięcy od chwili jej Aktywacji, lecz nie dłużej niż do 

czasu wyczerpania wszystkich zgromadzonych na niej środków. Po upływie w/w terminu 12 miesięcy 

Karta na zawsze traci ważność.  



   
 

  3 
 

14. W przypadku uzasadnionej konieczności wymiany Karty, z powodów niezależnych tak od 

Wydawcy, jak i Nabywcy, Wydawca wystawi nową Kartę Nabywcy o wartości nominalnej, na którą 

wystawiona była pierwotnie wydana Karta, jednocześnie dezaktywując kod uszkodzonej Karty. 

 

§2. Zasady korzystania z Karty  

1. Wydawca przyjmuje do realizacji w Sklepie wyłącznie aktywne Karty posiadające wszystkie 

zabezpieczenia chroniące przed sfałszowaniem.  

2. Wartość Karty jest równa ilości środków na niej zawartych.  

3. W chwili, gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów lub świadczenia Usług 

przedstawiając do realizacji Kartę, suma środków zgromadzonych na Karcie zostanie umorzona w 

całości nawet, jeśli Użytkownik nie wykorzysta całej kwoty nominalnej Karty.  

4. W chwili pomniejszenia sumy środków zgromadzonych na Karcie o wartość środków 

odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy, nastąpi umorzenie wierzytelności przysługującej 

Wydawcy wobec Użytkownika z tytułu ceny sprzedaży Towarów lub świadczenia Usług w całkowitej 

kwocie, na którą została wygenerowana Karta.  

5. Przy realizacji Karty, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość 

otrzymywanego Towaru lub świadczonej Usługi jest niższa, niż aktualna wartość nominalna Karty. 

6. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub innym środkiem 

płatniczym, gdy wartość otrzymywanego Towaru lub świadczonej Usługi jest wyższa niż aktualna 

wartość nominalna Karty.  

7. Użytkownik może posłużyć się Kartą jednorazowo.  

8. Na Karcie może być zapisanych maksymalnie 4 000 zł.  

9. Karta wydawana jest w sześciu kwotach nominalnych: 200zł, 500zł, 700zł, 1500zł, 2000zł i 4000zł. 

10. Informację o dacie ważności i sumie środków zgromadzonych na Karcie, Użytkownik może 

uzyskać poprzez kontakt z działem sprzedaży wydawcy mailowo na adres sales@maxtondesign.eu lub 

poprzez inne formy kontaktu z Wydawcą. 

11. Wydawca, na prośbę Nabywcy, po weryfikacji kupna Karty przez Nabywcę, zobowiązuje się 

udzielić informacji o dacie ważności i sumie środków zgromadzonych na Karcie oraz pozostałych 

informacji związanych z użytkowaniem i działaniem Karty.  

mailto:sales@maxtondesign.eu
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12. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty m.in. w następujących przypadkach:  

a) upływu terminu ważności Karty,  

b) braku technicznej możliwości realizacji Karty z przyczyn nie leżących po stronie Wydawcy, 

po bezskutecznej dwukrotnej próbie uzyskania połączenia z odpowiednim systemem 

Wydawcy,  

c) uszkodzeniu Karty z przyczyn nie leżących po stronie Wydawcy w stopniu 

uniemożliwiającym odczytanie kodu zapisanego na Karcie.  

 

§3. Zwrot Towarów lub obniżenie ceny  

1. Postanowienia znajdujące się w tym przepisie mają zastosowanie tylko i wyłącznie do zwrotu 

Towarów lub obniżenia ceny będącego następstwem uznania przez Wydawcę reklamacji Towaru lub 

Usługi. Wskazane w tym przepisie postanowienia nie wyłączają jednak ani nie ograniczają uprawnień 

przysługujących konsumentom na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.  

2. Z zastrzeżeniem treści ust.1 powyżej, w przypadku zwrotu Towarów nabytych w Sklepie Wydawcy 

przy użyciu Karty Użytkownik otrzyma od Wydawcy nową Kartę, na której będą zapisane środki w 

kwocie odpowiadającej cenie Towaru podlegającego zwrotowi lub wartości, o którą Sprzedawca 

dokonał obniżenia ceny. Karta będzie ważna przez okres kolejnych 12 miesięcy.  

 

§4. Niewykorzystanie Karty  

1. W przypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty, środki zawarte na Karcie pozostaną 

niewykorzystane, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy ich zwrotu.  

2. W wypadku, gdy w okresie jej ważności, Karta w formie fizycznej zostanie uszkodzona w stopniu 

uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację, co rozumie się poprzez uniemożliwienie odczytania 

kodu, Użytkownik, pod warunkiem okazania dowodu zakupu Karty na daną kwotę poprzez kontakt 

mailowy z działem sprzedaży na adres sales@maxtondesign.eu, otrzyma nową Kartę w formie 

fizycznej, która zostanie zasilona przez Wydawcę środkami w takiej samej kwocie nominalnej, jaka 

będzie znajdować się na uszkodzonej Karcie w chwili zgłoszenia jej uszkodzenia Wydawcy, a kod 

uszkodzonej Karty zostanie dezaktywowany. Wydanie Użytkownikowi nowej Karty nastąpi 

niezwłocznie, według wyboru Użytkownika, zadeklarowanego w protokole wydania Karty. Nowa 

Karta będzie miała okres ważności, który zakończy się nie wcześniej niż w dniu upływu terminu 

mailto:sales@maxtondesign.eu
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ważności przewidzianego dla uszkodzonej Karty. Powyższe nie ogranicza ani nie wyłącza uprawnień 

Użytkownika przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

 

§5. Postanowienia końcowe  

1. Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne, gotówkę lub inne środki płatności. Możliwa jest 

wyłącznie wymiana  Karty na inną Kartę o wartości nominalnej równej, bądź, po dokonaniu dopłaty, 

większej od wartości nominalnej Karty pierwotnej. 

2. Wydanie Karty nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w 

rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Użytkownik w chwili wydania Karty 

otrzymuje od Wydawcy, na żądanie zgłoszone najpóźniej w momencie wydania Karty, pisemne 

pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego lub notę księgową.  

3. Karta podarunkowa, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, nie jest kartą płatniczą ani 

instrumentem płatniczym. Karta jest elektroniczną formą bonu towarowego.  

4. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem 

www.maxtondesign.eu/voucher. 

5. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z powodu zmian przepisów, zmian 

technicznych aspektów wydawania lub obsługi Kart lub w celu zapobiegania nadużyciom. Wszelkie 

zmiany obowiązują po upływie 14 dni od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę i po udostępnieniu 

zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.maxtondesign.eu/voucher.  


