
 

 

 

BON PODARUNKOWY JUBILAT  

 REGULAMIN 

 

1. Bon Podarunkowy może być zrealizowany wyłącznie w Domu Handlowym 
„Jubilat” Kraków, al. Zygmunta Krasińskiego 1 w stoiskach przemysłowych na 
I, II i III piętrze, do wysokości kwoty, na którą opiewa oraz  we wskazanym 
terminie realizacji. 

2. Bon Podarunkowy występuje w nominale 50 zł. Koszt bonu wynosi 50 zł. 
3. Bon Podarunkowy można nabyć wyłącznie za gotówkę. 
4. Bon Podarunkowy nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę. 
5. Bon Podarunkowy powinien zostać zrealizowany do pełnej wartości nominału 

przy jednorazowym zakupie.  Reszta w gotówce może być wydana wyłącznie 
do kwoty 1 zł.  

6. W przypadku gdy cena produktu przekracza wartość  Bonu Podarunkowego 
różnicę można dopłacić gotówką lub innym akceptowanym w Domu 
Handlowym JUBILAT sposobem płatności ( bony towarowe, karta płatnicza ). 

7. Zakupy opłacone  Bonem Podarunkowym  uprawniają do korzystania ze 
zniżki na Kartę Stałego Klienta Handlowej Spółdzielni JUBILAT zgodnie            

     z obowiązującym regulaminem  karty. 
8. Towar zakupiony za Bon Podarunkowy można wyłącznie wymienić            

w terminie do 3 dni roboczych od daty sprzedaży, po okazaniu paragonu          
z kasy fiskalnej, na którym widnieje adnotacja sprzedawcy o możliwości 
dokonania wymiany,  na:  

• taki sam w innym kolorze lub rozmiarze 
• inny o równiej lub wyższej wartości ( dopłata nastąpi gotówką lub innym 

akceptowanym w Domu Handlowym JUBILAT sposobem płatności). 
9. Przedłużenie terminu realizacji Bonu Podarunkowego możliwe jest wyłącznie 

po zgłoszeniu się do Działu Marketingu Handlowej Spółdzielni JUBILAT w 
Krakowie, Al. Zygmunta Krasińskiego 1 pok. 522 ( pon-piątek 8.00-14.00). 

10.  Bon Podarunkowy jest na okaziciela. Odpowiedzialność z tytułu korzystania     
z niego obciąża wyłącznie jego posiadacza. 

11. Handlowa Spółdzielnia JUBILAT w Krakowie nie odpowiada za utratę, 
uszkodzenie lub kradzież Bonu Podarunkowego i nie jest zobowiązana do 
wymiany lub zwrotu wartości takiego Bonu. 

12.  Wszelkie roszczenia powstałe z tytułu korzystania z Bonu Podarunkowego 
należy kierować na piśmie listem poleconym na adres : Handlowa Spółdzielnia 
JUBILAT, 31-111 Kraków, Al. Zygmunta Krasińskiego 1. 

 


