Regulamin - “ Bon na Okaziciela “
Galeria Wnętrz Mera Sp.o.o.
1.Firma Mera zobowiązuje się do przekazania Bonu na Okaziciela w ilości zgodnej
ze złożonym zamówieniem dokonanym w formie pisemnej lub elektronicznej,
czy przy stanowisku w danym oddziale.
2. Klient zobowiązuje się do przekazania nabytych Bonów zgodnie z ich
przeznaczeniem oraz przekazania go odpowiedniemu
Użytkownikowi ( osobie obdarowanej),
widniejącej na dokumencie zakupu FU ( faktura usługowa)
3. Firma Mera zobowiązuje się do wystawienia w dniu realizacji
faktury VAT za usługi świadczone na rzecz Klienta.
4. Firma Mera zobowiązuje się do przekazania Klientowi
Bonów na okaziciela dopiero
po otrzymaniu należności za nominalną wartość Bonu,
oraz za wszelkie usługi świadczone na rzecz Klienta.
5. Bony zostaną wydane wyłącznie osobie z upoważnieniem
przez Klienta do odbioru lub Klient kupujący Bon sam wręcza
osobie obdarowanej.Osobom upoważnionym do realizacji
Bonu jest wskazany na FU ( faktura usługowa) odbiorca.
Do zrealizowania Bonu na okaziciela żądany jest zarówno Bon jak i FU.
Nie dostarczenie Bonu i FU do danego oddziału ( punktu)
dalsza realizacja zamówienia nie będzie możliwa.
6. Firma Mera nie ponosi odpowiedzialności za Bony, które zostały utracone
lub uszkodzone po ich wydaniu Klientowi.
7. Wszelkie reklamacje dotyczące niezgodności ze złożonym zamówieniem
należy zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail:
reklamacje@mera.eu
8. Bony są ważne do dnia uwidocznionego na awersie (włącznie z widniejącą datą)
Mogą być realizowane w dowolnym oddziale Firmy Mera
( salony Wnętrz Galerii Mera są wyszczególnione na awersie
Bonu lub na stronie internetowej www.mera.eu ).
9. Klient kupujący Bony jest zobowiązany do poinformowania
Użytkowników Bonów ( osobę obdarowaną) o tym, że:
– Bony mogą być zrealizowane wyłącznie we wskazanych
przez Firmę Mera oddziałach,
– Bony nie podlega wymianie na gotówkę,
– Użytkownikowi Bonów nie przysługuje prawo do otrzymania reszty
w gotówce w przypadku, gdy wartość zakupionego towaru
lub usługi jest niższa niż nominał Bonu,
– Użytkownik zobligowany jest do zapłacenia różnicy gotówką,
kartą kredytową lub do zrealizowania kolejnego Bonów (wedle swojego wyboru),

gdy wartość zakupionego towaru lub usługi jest wyższa niż nominał Bonu,
– Oddziały Firmy Mera przyjmują wyłącznie Bony nieuszkodzone posiadające
wszystkie zabezpieczenia przed ewentualnym sfałszowaniem,
– Bony posiadają termin ważności na awersie widnieje on obok podpisu
i pieczątki.
10 . Klient nie będzie samodzielnie nanosił żadnych zmian na Bonach,
w szczególności nie będzie ich stemplował pieczątką firmową czy podpisywał.
11. Zrealizowany zakup towaru nie podlega zwrotowi.
12. Klient , który dokonuje zakupu Bonów dla Obdarowanego
wyraża tym samym zgodę na akceptację regulaminu.
Osoba Obdarowana dokonując realizacji zamówienia z otrzymanym
Bonem i FU tym samym wyraża zgodę na akceptację regulaminu.
13.Kupony są własnością Firmy Mera.
14.Rozliczenie bony - gotówka.
15. Administratorem danych osobowych Klienta
jest MERA sp. z o.o.
Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez MERA sp. z o.o. wskazanych
w zamówieniu danych osobowych dla celów realizacji zamówienia
(wystawienia i dalszego procedowania dokumentów dotyczących
usługi projektowej, zamówienia i sprzedaży, kontaktu w sprawach związanych
z zamówieniem oraz w celu obsługi postępowań reklamacyjnych),
a także realizacji ewentualnych usług dodatkowych do niniejszego zamówienia
(montażu, transportu lub usług serwisowych).
Zgoda Klienta jest dobrowolna i ma on prawo do dostępu
oraz do poprawiania swoich danych oraz żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

