
Regulamin wydawania i korzystania z kart 
podarunkowych  

w Drogeriach Ecoday 

§ 1 
1. Drogeria Ecoday oferuje w sprzedaży karty podarunkowe, które uprawniają ich 

posiadaczy do dokonywania zakupów na warunkach określonych w niniejszym 
Regulaminie 

2. Drogeria Ecoday oferuje następujące rodzaje kart podarunkowych : 

1. Karta podarunkowa o wartości   50 PLN 

2. Karta podarunkowa o wartości 100 PLN 

3. Karta podarunkowa o wartości 200 PLN 

3. Zakupu karty podarunkowej można dokonać gotówką jak i kartą płatniczą. 

4. Karta podarunkowa upoważnia do zakupu dowolnych  towarów w całej sieci Drogerii 
Ecoday. 

§ 2 
1. Posiadacz karty podarunkowej jest upoważniony do jej wykorzystania w terminie na 

niej określonym. 

2. Okres ważności karty podarunkowej wynosi maksymalnie pół roku od jej sprzedaży. 

3. Niewykorzystanie karty  podarunkowej zgodnie z terminem określonym w jej treści 
jest równoznaczne z utratą ważności i nie stanowi podstawy do wystąpienia jej 
posiadacza wobec Drogerii Ecoday z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie. 

§ 3 
1. O autentyczności karty podarunkowej świadczy logo – znak drogerii, właściwy kod 

kreskowy, numer karty oraz data jej wystawienia.  

2. Karta podarunkowa winna być zrealizowana jednorazowo. 

3. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę i jest jednorazowa.  

4. Aby wykorzystać pełną wartość karty należy dokonać jednorazowych zakupów na 
kwotę równą lub większą niż wartość nominalna karty.  

5. Jeżeli kwota zakupów przekracza wartość nominalną karty podarunkowej jej 
posiadacz pokrywa różnicę gotówką lub kartą płatniczą.  

§ 4 
1. Drogeria EcoDay nie odpowiada za zgubienie bądź uszkodzenie karty podarunkowej. 

2. Karta podarunkowa nie jest środkiem płatniczym. Nie może zostać zamieniona na 
gotówkę, zarówno w całości jak i częściowo, a nie w pełni wykorzystana kwota karty 
nie podlega zwrotowi. 



§ 5 
1. Zakupu karty można dokonać w Drogerii Ecoday w Tarnowskich Górach, ul. Janasa 31, 

będącej marką własną firmy Eco Life Group z siedzibą w Tarnowskich Górach. Jednostka 
ta jest odpowiedzialna realizację kart zgodnie z powyższym regulaminem oraz za ich 
prawidłowe wydanie.  

2. Karty przedstawione przez okaziciela niezgodne ze wzorcem oraz budzące wątpliwości co 
do prawdziwości nie zostaną zrealizowane. Karty uszkodzone lub zalane również nie 
zostaną zrealizowane. Za zniszczenia karty odpowiada jej posiadacz. Prosimy o 
sprawdzenie karty w momencie wydawania w Drogerii Ecoday.  

3. Zakup karty jest równoznaczny z akceptacją tego regulaminu.  


