REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART WSTĘPU W KRĘGIELNI „KRÓL KUL”
§1
Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:
1.

Wydawca – SUKCESCJA BOWLING Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi (93-590) ul. Politechniki 1
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla
Łodzi – Śródmieścia XX Wydział KRS pod numerem 0000673601, REGON 367040423, NIP
9820378251

2.

Kręgielnia– kręgielnia „Król kul” w Centrum Handlowo – Rozrywkowym „SUKCESJA” w Łodzi ul.
Politechniki 1;

3.

Karta– bon towarowy , którego wartość jest równa wartości nominalnej Karty, wydany na okaziciela,
uprawniający Użytkownika do jej realizacji w Kręgielni zwana Kartą Podarunkową lub Kartą Wstępu.

4.

Nabywca– osoba dokonująca przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy, w zamian za co
otrzymuje od Wydawcy Kartę, w wysokości równej wartości bonu;

5.

Użytkownik– każdorazowy posiadacz Karty;

6.

Usługi– usługi oferowane przez Kręgielnię, tj. udostępnienie toru bowlingowego wraz z akcesoriami
do gry lub udostępnienie stołu bilardowego wraz z akcesoriami do gry , z których może skorzystać
Użytkownik Karty.
§2
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 zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie odpowiadającej
wartości nominalnej Karty;

3.

Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę przechodzą w całości na własność Wydawcy w chwili
wydania Karty;

4.

Nabycie Karty jest możliwe wyłącznie w Kręgielni.

5.

Nabycie Karty przez Nabywcę jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z Karty, zawartej
pomiędzy Wydawcą i Nabywcą, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

6.

Karta nie może być wymieniona na środki pieniężne (w tym gotówkę) w całości lub w części oraz nie
podlega zwrotowi;

7.

Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu utraty (w tym również
kradzieży) lub zniszczenia Karty;

8.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich
przekazaniu Nabywcy

9.

Ponieważ Karta jest bonem na okaziciela, realizacja Karty będzie stanowiła ważną transakcję również
w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty w sposób nieuprawniony
§3
Wartość Karty

1. Karta dostępna jest w różnych nominałach.
2. Wartość Karty Podarunkowej wyrażona jest w PLN i zgodna jest z nominałem na niej wskazanym.
§4
Termin ważności Karty
1. Karta oraz środki na niej zgromadzone są ważne przez okres 3 miesięcy lub do momentu wycofania
usługi przez Wydawcę.
2. Podczas wydawania karty przysługuje prawo do zaproponowania innego terminu ważności przez
kupującego. Ostateczna decyzja o zmianie terminu przysługuje wyłącznie Wydawcy.
.
§5
Zasady korzystania z Karty
1. Na Karcie zakodowane są następujące dane:
- w przypadku zakupienia karty Amatorskiej Ligi Bowlingowej (uregulowanej osobnym regulaminem)
na karcie zakodowane zostanie imię i nazwisko właściciela,
- w każdym przypadku - zakres dostępu (ilość wykupionych godzin gry w bilard lub godzin i gier
w bowling),
2. Karta może być użyta wyłącznie w Kręgielni.
3. Karta nie może być wymieniona na środki pieniężne (w tym gotówkę) w całości lub w części oraz nie
podlega zwrotowi.
4. Karta nie może być wymieniona na towary sprzedawane w barze Kręgielni.
5. Karta musi zostać przedstawiona w Kręgielni przy dokonywaniu nią płatności i może być użyta
wielokrotnie, pod warunkiem istnienia na Karcie wystarczających środków.
6. Karty są kartami tylko i wyłącznie na okaziciela.
7. Aktywacja Karty następuje z chwilą wydania Nabywcy Karty przez Wydawcę.
8. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania Karty w razie upływu daty jej ważności lub
w razie uszkodzenia Karty w takim stopniu, że niemożliwe jest odczytanie danych na niej zapisanych
i zweryfikowania jej prawdziwości, w szczególności numeru Karty.
§6
Postanowienia końcowe
1.

Nabywca przed nabyciem Karty otrzymuje niniejszy Regulamin. Nabywca poprzez przyjęcie Karty
oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i
zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów. Nabywca, oraz każdy Użytkownik Karty jest zobowiązany
do poinformowania kolejnego użytkownika, któremu przekazuje Kartę, o treści niniejszego
Regulaminu, a w szczególności o tym, że: Karta może być zrealizowana wyłącznie w Kręgielni.

2.

Wszelkie reklamacje związane z zakupem Usług przy użyciu Karty mogą być składane bezpośrednio
w Kręgielni, w godzinach jego otwarcia lub listownie na adres Wydawcy zgodnie z Ustawą o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

3.

Wydanie Karty nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w
rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Nabywca, na żądanie zgłoszone w
Sklepie najpóźniej w momencie wydania mu Karty ma prawo, na dowód dokonania wpłaty, otrzymać
od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

4.

Karta w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem
płatniczym, w tym nie jest kartą płatniczą. Karta jest formą bonu towarowego.

5.

Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem
http://krolkul.pl/pricing Wydawca ma obowiązek przekazania do wglądu Nabywcy/Użytkownikowi
Regulaminu w formie pisemnej na każde jego żądanie.

6.

Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego.

7.

Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z następujących ważnych przyczyn: zmiana
przepisów prawa, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa w rozumieniu
przepisów polskiego prawa cywilnego.

8.

Wydawcy przysługuje ponadto prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podawania
przyczyny, z tym zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyła Kart wydanych do dnia zmiany
Regulaminu.

