
Regulamin Kart Prezentowych Pawis

§ 1. Postanowienia ogólne 
1.1 Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki programu nabycia, aktywacji i użytkowania Karty Prezentowej 
Pawis (dalej zwanej również „Kartą”). 
1.2 Wydawcą Karty Prezentowej Pawis jest firma Z.P.H. Pawis- I. Gabara, 93-418 Łódź, ul. Starorudzka 12
1.3  Program  Karty  Prezentowej  Pawis  jest  prowadzony  w  sklepach  firmowych  Pawis  biorących  udział  w 
programie, zwanych dalej „Sklepami”. Adresy Sklepów uczestniczących w programie znajdują się na stronie 
internetowej  Pawis  pod  adresem  www.pawis.com.pl/sklepy  firmowe.  Programem  nie  są  objęte  sklepy 
współpracujące.
1.4 Program Karty Prezentowej Pawis rozpoczyna się i trwa bezterminowo do odwołania. 
1.5 Użytkownik Karty Prezentowej Pawis  poprzez jej nabycie i aktywację w sposób określony niżej  oświadcza, 
że  zapoznał  się  z  niniejszym Regulaminem, rozumie  jego  treść,  nie  wnosi  do  niego żadnych  zastrzeżeń  i  
zobowiązuje się go przestrzegać. 

§ 2. Ogólne informacje o Karcie Prezentowej Pawis 
2.1 Karta  Prezentowa Pawis  jest  bonem towarowym, wydanym na okaziciela umożliwiającym dokonywanie 
zakupu towarów z oferty handlowej Sklepu.
2.2 W programie objętym niniejszym Regulaminem Klienci Sklepu mogą nabyć i aktywować Kartę Prezentową 
Pawis o wartości 100 złotych.  
2.3 Karta Prezentowa Pawis nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym innym instrumentem pieniądza 
elektronicznego, ani też kartą płatniczą. 

§ 3. Aktywacja Karty Prezentowej  Pawis.
3.1 Warunkiem użytkowania Karty Prezentowej Pawis jest: 
- przekazanie w Sklepie  środków pieniężnych odpowiadających wartości karty,
-aktywacja karty przez Klienta/Nabywcę- to jest potwierdzenie w kasie sklepu biorącego udział w programie 
aktywacji  poprzez  prawidłowe  wypełnienie  przez  personel  sklepu  pola  autoryzacji  Karty  i  wpisanie  jej  do 
odpowiedniej ewidencji.
- otrzymanie przez Nabywcę aktywnej Karty w sklepie Pawis biorącym udział w programie. 
3.2 Karta zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od jej wydania i prawidłowej autoryzacji. Okres ważności 
Karty nie może zostać przedłużony.
3.3 Użytkownik Karty Prezentowej Pawis  jest świadomy terminu ważności Karty.
3.4 Karta Prezentowa Pawis może być zrealizowana wyłącznie w okresie jej ważności.  Po upływie terminu 
ważności  Karty ani Nabywcy ani Użytkownikowi nie przysługują  żadne roszczenia względem Wydawcy, czy 
Sklepu z tytułu niewykorzystania Karty.
3.5 Środki przekazane przez Użytkownika  zgodnie z punktem 3.1 przechodzą w całości na własność Sklepu w 
momencie wydania Karty 
3.6 Wydanie /aktywacja Karty Prezentowej Pawis nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w 
rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych, nie wystawia się paragonu fiskalnego ani faktury VAT.
3.7 Potwierdzeniem przekazania środków pieniężnych odpowiadających wartości karty jest dokument KP (kasa 
przyjmie) wystawiony przez Sklep
3.8 Klient zobowiązany jest do zachowania dokumentu KP potwierdzającego nabycie Karty Prezentowej Pawis, 
by w przypadku spornym móc uwiarygodnić dokonanie nabycia karty.
3.7 Nabywca Karty Prezentowej Pawis jest zobowiązany do poinformowania kolejnego Użytkownika, któremu 
przekazuje Kartę o zasadach niniejszego regulaminu. 

§ 4. Zasady użytkowania Karty Prezentowej Pawis 
4.1 Karta Prezentowa Pawis może być realizowana wyłącznie po jej aktywacji, wyłącznie w sklepach firmowych 
Pawis  biorących udział w programie. Lista sklepów biorących udział w programie :
 Łódź, ul. Starorudzka 12
Bełchatów, ul. Kościuszki 12
Kalisz, ul. Górnośląska 37
Warszawa, ul. Grzybowska 9
Warszawa, al. Bora - Komorowskiego 35
Warszawa, Al. Jerozolimskie 107



Kielce, ul. Sienkiewicza 57
Wrocław, ul. Szewska 75/77
Wrocław, ul. Horbaczewskiego 4-6

4.2 Realizacja Karty Prezentowej  Pawis przez jej Użytkownika stanowi nieważną transakcję w wypadku, gdy 
wejdzie on w posiadanie Karty w sposób nieuprawniony bez ważnej aktywacji w sklepie. 
4.3  Karta  nie  podlega  wymianie  na  środki  pieniężne,  w  całości  lub  części  oraz  nie  może  być  zwrócona 
Wydawcy. 
4.4 Realizacja Karty Prezentowej Pawis następuje w kasie Sklepu objętego programem poprzez zadeklarowanie  
chęci jej użycia przed dokonaniem płatności za wybrany towar.
4.5 W przypadku, gdy wartość wybranych towarów jest wyższa niż wartość przekazanej  do realizacji  Karty 
Prezentowej, użytkownik Karty jest zobowiązany dopłacić różnicę innym środkiem płatniczym (gotówką, karta 
płatniczą). 
4.6 W przypadku,  gdy wartość wybranych towarów jest niższa niż wartość  przekazanej  do realizacji  Karty 
Prezentowej, różnica przepada. Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce ani innej 
formie. Nie ma możliwości wielokrotnego dokonywania zakupów przy użyciu jednej Karty.
4.7  Do  realizacji  w  programie  mogą  być  przyjęte  wyłącznie  Karty   nieuszkodzone,  posiadające  wszystkie 
zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem, prawidłowo aktywowane. 
4.8 Sklep  ma prawo odmówić realizacji Karty Prezentowej Pawis w przypadkach gdy: 
a) upłynął termin ważności Karty Prezentowej Pawis
b) brak prawidłowo wypełnionego pola „autoryzacja” umożliwiającego  realizację Karty Prezentowej Pawis.
c) występuje uzasadniona wątpliwość co do autentyczności Karty Prezentowej Pawis
4.8 W przypadkach spornych, gdy Sklep poweźmie podejrzenie o nieprawidłowej autoryzacji Karty, Użytkownik 
karty zobowiązany jest okazać dokument KP, o którym mowa w punkcie 3.7  potwierdzający ważne nabycie 
Karty Prezentowej.

§ 5. Odpowiedzialność Pawis  i reklamacje związane z Kartą Prezentową Pawis
5.1 Wydawca kart i Sklepy biorące udział w programie nie ponoszą odpowiedzialności za Karty Prezentowe 
Pawis , które zostały utracone, skradzione  lub uszkodzone po ich wydaniu. Użytkownikowi nie przysługują z 
tego tytułu żadne roszczenia względem Wydawcy, czy Sklepu. 
5.2 Wydawca Karty ani Sklep  nie umożliwia nabywcy czy użytkownikowi Karty Prezentowej Pawis zgłoszenia 
zastrzeżenia czy zablokowania Karty. 
5.3 Wszelkie reklamacje związane z Kartami Prezentowymi Pawis, w tym z ich realizacją będą rozpatrywane 
przez  Wydawcę  w  drodze  pisemnej  w  terminie  30  (słownie:  trzydziestu)  dni  od  dnia  złożenia  pisemnej 
reklamacji przez Użytkownika Karty lub Nabywcę, w siedzibie Wydawcy.
5.4 Reklamacje związane z Kartami mogą być składane listownie na adres siedziby Wydawcy wskazany w 
punkcie 1.2 lub na piśmie w Sklepach firmowych Pawis biorących udział w programie.
5.5 Reklamacja winna zawierać imię i nazwisko Użytkownika lub Nabywcy, adres, korespondencyjny, telefon 
kontaktowy oraz dokładny opis okoliczności stanowiących przedmiot sprawy.

§ 6. Postanowienia końcowe 
6.1  Pawis  zastrzega  sobie  prawo  dokonywania  zmian  w  niniejszym  Regulaminie  w  każdym  czasie  bez 
podawania przyczyny. O zmianach Użytkownicy Kart zostaną poinformowani poprzez umieszczenie aktualnego 
Regulaminu na stronie internetowej  Wydawcy pod adresem www.pawis.com.pl
6.2 Pawis zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu wydawania Kart Prezentowych Pawis w 
każdym czasie bez podania przyczyny. O zawieszeniu lub zakończeniu programu Użytkownicy Kart  zostaną 
poinformowani w sposób określony w pkt 6.1 niniejszego Regulaminu. Użytkownicy Kart Prezentowych Pawis  
nabytych  do  dnia  zawieszenia  lub  zakończenia  programu  będą  mogli  realizować  je  na  dotychczasowych 
warunkach. 
6.3 Wystawca kart zastrzega sobie prawo do zmiany adresów Sklepów objętych programem 
6.4 Niniejszy Regulamin jest dostępny we wszystkich sklepach firmowych Pawis  biorących udział w programie  
oraz  na stronie http://www.pawis.com.pl.

http://www.pawis.com.pl/

