REGULAMIN REALIZACJI BONÓW/KODÓW ELEKTRONICZNYCH
PRZEZ QARSON SP. Z O.O. (DALEJ: QARSON)

I.

WARUNKI OGÓLNE

1. Regulamin określa sposób realizacji Bonów/Kodów elektronicznych (dalej: Bony)
emitowanych przez Qarson i uzyskanych przez Klienta w ramach internetowej platformy:
Kafeterii MyBenefit.
2. Bony mogą być zrealizowane wyłącznie za pośrednictwem “MyBenefit” sp. z o. o. z
siedzibą we Wrocławiu.
3. Bon uprawnia Klienta do obniżenia wysokości Opłaty Startowej w ramach oferty
samochodu na abonament o kwotę 500 zł (słownie: pięćset złotych).
4. Bon nie podlega zwrotowi jak również wymianie na gotówkę albo inne świadczenie.
5. Bon musi być zrealizowany jednorazowo i w całości.
6. Bon nie może zostać wykorzystany przez inną osobę niż Klient. Posiadacz Bonu nie
może go odsprzedać, oddać albo podarować osobie trzeciej.
7. Qarson nie ponosi odpowiedzialności za Bon, który został utracony lub uszkodzony, po
jego przekazaniu Klientowi.
8. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Qarson z tytułu utraty (w tym
również kradzieży) lub zniszczenia Bonu.
9. Qarson opatruje Bony datą ważności oraz numerem seryjnym.
10. Bony skierowane są do pełnoletnich osób fizycznych, posiadających ważne prawo jazdy
kat. B.
11. Bony mogą się łączyć z innymi promocjami organizowanymi przez Qarson, z tym
zastrzeżeniem, że jeżeli nominał Bonu wraz z kwotą innej promocji przekraczają
wysokość Opłaty Startowej co do wybranego przez Klienta samochodu, nadwyżka ponad
zsumowaną wartość Bonu i kwoty promocji nie podlega zwrotowi w gotówce czy też
zaliczeniu na poczet innego świadczenia w ramach umowy abonamentowej.
II.

ZASADY KORZYSTANIA Z BONÓW

1. W celu realizacji Bonu, Klient zobowiązany jest do:
a) skontaktowania się z doradcą Qarson za pomocą infolinii pod numerem tel. 61 10
10 449 i poinformowania go o zamiarze wykorzystania Bonu albo
b) udania się do siedziby Qarson znajdującej się w Suchym Lesie (kod pocztowy
62-002) przy ul. Sucholeskiej 3 i poinformowania doradcy o zamiarze
wykorzystania Bonu.
2. Termin na realizację Bonu wynosi 12 miesięcy, przy czym ostatni dzień jego ważności
jest ostatnim dniem, w którym możliwy jest odbiór samochodu przez Klienta.
3. Data ważności Bonu nie ulega przedłużeniu. Niewykorzystanie Bonu, zgodnie z
terminem w nim określonym jest równoznaczne z utratą jego ważności.
4. Jeżeli wskutek zbyt późnego kontaktu z doradcą Qarson, nie będzie dostępny - do
upływu okresu ważności Bonu - wybrany przez Klienta samochód, zobowiązanie Qarson
wygasa, chyba że Klient dokona wyboru innego samochodu według dostępności.
5. W przypadku rozwiązania umowy abonamentowej, w ramach której na poczet Opłaty
Startowej został zrealizowany Bon, Bon uznaje się za wykorzystany.

6. W przypadku, gdy kwota Opłaty Startowej przewyższa wartość nominalną Bonu, Klient
ma obowiązek dopłaty różnicy pomiędzy wysokością Opłaty Startowej a wartością
nominalną Bonu gotówką, kartą płatniczą lub kartą kredytową.
7. Qarson ma prawo odmówić zrealizowania Bonu gdy upłynął termin jego ważności.
III.

REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje związane z Bonami będą rozpatrywane przez Qarson po przesłaniu
pisemnej reklamacji na adres: Qarson Sp. z o.o., ul. Sucholeska 3, 62-002 Suchy Las albo na
adres poczty elektronicznej: umowy@qarson.com.
IV.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klient wraz z otrzymaniem Bonu oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego
Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
2. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Qarson pod
adresem https://www.qarson.pl/mybenefitoraz w siedzibie Qarson Sp. z o.o.
3. Qarson zobowiązany jest do udostępnienia Regulaminu Klientowi na każde jego żądanie.
4. Qarson zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już
praw nabytych przez Klienta.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

