REGULAMIN KORZYSTANIA Z KUPONÓW SODEXO
I.

Definicje
1. Wydawca Kuponu (dalej: „Wydawca”) - Sodexo Benefits and Rewards
Services Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 25,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000033826, posiadająca NIP: 522-23-57-343, REGON: 013055815,

2.
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4.

II.

Kupon – emitowany przez Wydawcę znak legitymacyjny w formie
papierowej, posiadający określoną datę ważności oraz wartość nominalną,
upoważniający do dokonania płatności za towary i usługi we wskazanych
punktach akceptujących,
Klient- osoba prawna, inna jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna
prowadząca działalność gospodarczą, która nabyła od Sodexo Kupon.
Użytkownik – okaziciel Kuponu będący osobą fizyczną, któremu Klient
udostępnił Kupon.
Punkt akceptujący - punkt handlowy lub usługowy oznakowany w
odpowiedni sposób, w szczególności poprzez umieszczenie naklejki z nazwą
akceptowanego Kuponu oraz logo Kuponu – lista punktów akceptujących
dostępna jest na stronie internetowej pod adresem www.Dlaciebie.Sodexo.pl.

Warunki ogólne
1.
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5.

Kupon może być realizowany przez Klienta lub Użytkownika w określonych
punktach akceptujących, których lista dostępna jest na stronie internetowej pod
adresem www.DlaCiebie.Sodexo.pl.
Kupon nie podlega wymianie na gotówkę.
Kupon nie podlega zwrotowi ani wymianie zarówno w okresie ważności
kuponu jak i po upływie tego terminu.
Klientowi ani Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty w
gotówce w przypadku, gdy wartość towaru lub usługi, na które Kupon jest
wymieniany, jest niższa niż nominał Kuponu.
W sytuacji, gdy wartość towaru lub usługi jest wyższa niż nominał Kuponu,
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III.

Klient lub Użytkownik zobowiązany jest do dopłacenia różnicy gotówką, kartą
płatniczą lub zużycia kolejnego Kuponu (wedle swojego wyboru).
Punkt akceptujący ma prawo nie przyjąć Kuponu w sytuacji, gdy jest on
uszkodzony (podarty, zmięty, sklejony, zabrudzony w stopniu
uniemożliwiającym identyfikację lub jego termin ważności upłynął).
Każdy Kupon posiada termin ważności, po upływie którego nie będzie
podlegał realizacji oraz wymianie.
Klientami w rozumieniu pkt I.2 Regulaminu nie mogą być konsumenci w
rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

Postanowienia końcowe
1.
2.

Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej pod
adresem www.DlaCiebie.Sodexo.pl.
Wydawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie bez
podania przyczyny. O zmianach Wydawca poinformuje z 7 dniowym
wyprzedzeniem
na
stronie
internetowej
pod
adresem
www.DlaCiebie.Sodexo.pl.

