Regulamin realizacji MUJI GIFT CARD

1. Sprzedawcą karty upominkowej „MUJI GIFT CARD”, jest NAP Sp. z o.o.,
ul. Dynamiczna 10, 03-008 Warszawa, NIP: 524 254 08 89, REGON:
140113649, Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr
KRS: 0000233111, kapitał zakładowy 150 000 zł;
2. Kartę upominkową „MUJI GIFT CARD„ można zamówić:
w salonie firmowym MUJI MYSIA3, ul. Mysia 3, Warszawa, tel. +48 502 264
091 /; za pośrednictwem strony internetowej / www.muji.com.pl /
Za realizację zamówień odpowiedzialne są:
- salon MUJI w Domu Handlowym Mysia3 w Warszawie – klienci prywatni,
- biuro handlowe – klienci korporacyjni;
3. Na życzenie klienta korporacyjnego karta upominkowa „MUJI GIFT CARD”
może zostać przesłana na wskazany przez klienta adres korespondencyjny,
w takim wypadku, do wartości zamówienia należy doliczyć koszt przesyłki
kurierskiej ew pocztowej, który wynosi 50 złotych;
4.Każda karta upominkowa „MUJI GIFT CARD” zawiera:
- hologram,
- kod kreskowy,
- numer seryjny,
- nominał,
- regulamin ( wersję skróconą ),
- termin ważności,
- datę zakupu;
5. W celu zakupu karty upominkowej, klient zobowiązany jest do postępowania
w sposób zgodny z instrukcjami wskazanymi przez pracowników lub podanymi
na stronie internetowej wskazanej w pkt. 2, w szczególności klient
zobowiązany jest do uiszczenia całości kwoty wskazanej na wybranym
nominale karty upominkowej, przed jej wydaniem.
6. Karta Upominkowa „MUJI GIFT CARD” upoważnia posiadacza karty
do zakupu dowolnych produktów w salonie firmowym MUJI, mieszczącym się
w Domu Handlowym Mysia 3 w Warszawie;
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7. W przypadku wyboru produktów wartości wyższej od nominału karty,
posiadacz karty, zobowiązany jest do dopłacenia różnicy, jeżeli zaś zostanie
wybrany produkt o niższej wartości to różnica nie podlega zwrotowi;

8. Karta upominkowa „MUJI GIFT CARD” nie podlega wymianie na gotówkę;
9. Karta upominkowa „MUJI GIFT CARD” jest ważna przez 6 miesięcy
kalendarzowych od daty zakupu i w tym okresie może być wykorzystana;
10. Karty są dostępne w 3 nominałach: 50 zł, 100zł oraz 200zł;
11. Zakup, przy którym formą płatności jest karta upominkowa „MUJI GIFT
CARD”, nie podlega zwrotowi;
12. Reklamacje produktów, za które posiadacz karty zapłacił kartą upominkową
„MUJI GIFT CARD”, podlegają obowiązującym przepisom i zasadom obsługi
reklamacji, w szczególności na zasadzie wymiany wadliwego produktu na
nowy lub w miarę możliwości jego naprawy;
13. Karty zniszczone (z uszkodzonym hologramem, podarte, wilgotne, brudne,
etc ) nie będą realizowane, ponadto pracownik sklepu, uprawniony jest
do odmówienia przyjęcia karty upominkowej i jej realizacji, jeżeli przedłożony
bon budzi jego wątpliwości co do autentyczności i legalności pochodzenia;
14. Zakup karty upominkowej oznacza, iż klient zapoznał się z niniejszym
regulaminem i nie wnosi w stosunku do niego żadnych zastrzeżeń;

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu
wykonania zobowiązań związanych z realizacją kart upominkowych „MUJI GIFT
CARD” będą rozstrzygane przez Sąd Właściwy dla siedziby Sprzedawcy karty .

