Regulamin wykorzystania Voucherów Firmy PP Plus Sp. z o.o.
1. Niniejsze zasady dotyczą sprzedaży i realizacji voucherów firmy PP Plus Sp. z o.o. Kupując
przynajmniej jeden voucher akceptujesz zasady i warunki regulaminu, przy czym firma PP Plus
Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość modyfikacji niniejszych zasad i warunków bez konieczności
uprzedzenia. Aktualną wersję regulaminu można znaleźć na stronie pikuj.pl.
2. Wystawcą voucherów jest firma PP Plus sp. z o.o., ul. Karola 3, 93-239 Łódź, zarejestrowana w
Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
KRS: 0000060663, NIP: 7292483060.
3. Vouchery mogą być wykorzystane oraz zrealizowane jedynie w placówce stacjonarnej PP Plus
Sp. z o.o., mieszczącej się w Łodzi (93-239) na ul. Karola 3.
4. Vouchery mają określony termin ważności (muszą być wykorzystane najpóźniej do 31.12.2021
r.).
5. Vouchery dotyczą jedynie produktów wskazanych w promocji (poduszki ortopedyczne oraz
materace).
6. Minimalna wartość pojedynczego vouchera wynosi 300 zł. Posiadanie jednego vouchera nie
oznacza automatycznie możliwości nabycia jednego z produktów będących w sprzedaży, gdyż
ceny produktów różnią się. W przypadku, gdy kwota zakupu przewyższa wartość zakupionych
voucherów, nabywca zobowiązany jest do dopłacenia różnicy. Wartości voucherów sumują się
ze sobą, a więc np. po zakupie dwóch voucherów ich wartość wynosi 600 zł i można je
wykorzystać do zakupu jednego lub kilku produktów, w zależności od ich ceny.
7. Przy zakupie minimum trzech voucherów przez jednego klienta obowiązuje 10% rabat na
produkty wskazane w promocji (poduszki ortopedyczne oraz materace).
8. Nabywcy nie przysługuje prawo do otrzymania reszty środków z vouchera, w przypadku
niewykorzystania całości kwoty na jaką ten został wystawiony.
9. Voucherów nie można wymieniać na środki pieniężne.
10. Każdy voucher posiada numer zakupu, który jest przypisany do nabywcy na podstawie jego
danych osobowych.
11. Voucher jest wystawiany na dane podane przez kupującego voucher, nawet jeśli zostanie
przekazany osobie trzeciej. Dane osobowe osoby trzeciej muszą być podane wystawcy w trakcie
zakupu.
12. Każdy voucher może być wykorzystany tylko raz.
13. Realizacja vouchera w zakresie dostarczenia zakupionych za pośrednictwem vouchera
produktów może trwać do czternastu dni roboczych.

14. Po realizacji vouchera Wystawca wystawia fakturę VAT lub paragon fiskalny.
15. Firma PP Plus może odmówić realizacji zamówienia w przypadku, gdy voucher zostanie użyty
niezgodnie z regulaminem.
16. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie pikuj.pl w
zakładce polityka prywatności.

