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WARUNKI KARTY UPOMINKOWEJ

Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich kart upominkowych ( zarówno w formie elektronicznej 
jak i plastikowych), dalej zwanych ogólnie “kartami upominkowymi”, sprzedawanych przez Obelink.

Każda karta upominkowa ma swój unikalny kod. Może to być kod numeryczny i/lub kod PIN. Każda karta 
upominkowa jest wydawana tylko jeden raz. Kartę upominkową (łącznie z kodem) należy przechowywać 
ostrożnie. W przypadku kradzieży (w tym użycia kodu przez nieupoważnione osoby trzecie) lub utraty (w tym 
{przypadkowego} usunięcia wiadomości e-mail z elektroniczną kartą upominkową), zwrot pieniędzy nie jest 
możliwy. Tylko oryginalne karty upominkowe i kody mogą być używane i na prośbę firmy Obelink muszą 
zostać one okazane. Obelink zastrzega sobie również prawo do przyjęcia karty upominkowej tylko po otrzy-
maniu oryginału karty upominkowej (w przypadku elektronicznej karty upominkowej - wiadomości e-mail 
wysłanej przez obelink.pl, w którym znajduje się kod), a w przypadku niewłaściwego użycia, wymagać płat-
ności gotówką.

Karty upominkowe są ważne bezterminowo i można je zakupić zarówno w sklepie jak i na stronie www.obelink.pl

Aby skorzystać z karty upominkowej, należy umieścić wybrane produkty w koszyku. Podczas procesu płat-
ności, należy wprowadzić dokładny kod karty upominkowej, aby ją wykorzystać.

Karty upominkowe sprzedawane przez Obelink można realizować tylko w odniesieniu do zakupów dokony-
wanych za pośrednictwem www.obelink.pl lub w sklepie stacjonarnym Obelink w Winterswijk.

Karty upominkowe nie mogą być użyte do zamówień, które już są w trakcie realizacji.

Karty upominkowe, jak również kwota pozostała po użyciu karty, nie są wymienialne na gotówkę.

Kwota pozostała po użyciu karty, może być wykorzystana przy kolejnych zakupach lub zamówieniach. Saldo 
karty upominkowej można sprawdzić na stronie internetowej oraz znaleźć na koncie klienta. Kwota po-
została po użyciu nie może być przekazana innej osobie.

Wszystkie informacje, dotyczące już używanej karty upominkowej, takie jak: kod, kwota pozostała po użyciu, 
są do znalezienia na stronie internetowej www.obelink.pl poprzez konto klienta, jeśli karta upominkowa 
została użyta w połączeniu z kontem klienta.

Jeżeli całkowita kwota zamówienia jest wyższa niż wartość wykorzystanej(ych) karty(t)  upominkowej(ych), 
wówczas różnicę należy zapłacić jedną z wybranych metod płatności: przelew bankowy, karta kredytowa lub 
PayPal.

Niedozwolone jest modyfikowanie, fałszowanie, podważanie lub w inny sposób wpływanie na wartość karty 
upominkowej (rozumiane też jako hakowanie).

Wszelkie (próby) oszustwa lub inne nieuprawnione działania są rejestrowane i skutkują blokadą karty.

Zabronione jest używanie kart upominkowych w jakikolwiek sposób do celów komercyjnych i/lub do celów 
innych niż te, na które zostały wydane.

Niniejsze zasady i warunki dotyczące kart upominkowych, mogą ulegać zmianom. Zalecamy zapoznanie się z 
regulaminem karty upominkowej za każdym razem, gdy będzie ona używana. Jeżeli po wejściu w życie zmian 
w warunkach karty upominkowej, nadal karta jest w użyciu, oznacza to akceptację zmienionych warunków.
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Oprócz naszych Ogólnych Warunków Handlowych, niniejsze warunki dotyczące kart upominkowych, mają zasto-
sowanie do kart upominkowych wydanych przez Obelink Vrijetijdsmarkt B.V. (“Obelink”). Używając karty upomin-
kowej Obelink, akceptują Państwo warunki karty upominkowej i zobowiązują się do ich przestrzegania.
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W trakcie zakupów, można realizować nieograniczoną ilość kart upominkowych.

W razie pytań lub uwag na temat używania karty upominkowej, jak również problemów z jej realizacją, prosi-
my o szybki kontakt z nami poprzez dział obsługi klienta. Obelink jak najszybciej odpowie na zapytanie drogą 
e-mail.
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https://www.obelink.pl/obsluga-klienta

