REGULAMIN ELEKTRONICZNYCH E-BONÓW CARREFOUR

I.

Słowniczek użytych pojęć

Terminy użyte w niniejszym regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące
znaczenie:
1.

Elektroniczny E-BON Carrefour– wydawany przez Carrefour elektroniczny bon towarowy
zawierający 13-cyfrowy kod EAN, wydawany na okaziciela na zamówienie Zamawiającego,
uprawniający Użytkownika do nabycia przy jego użyciu Produktów o wartości brutto do
wysokości limitu przypisanego do Elektronicznego E-BONU Carrefour;

2. Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca
zdolność prawną, która dokonuje zamówienia i zakupu Elektronicznych E-BONÓW Carrefour
jako podmiot) niebędący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
3.

Sklepy – wskazane w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu hipermarkety i supermarkety
należące do sieci Carrefour akceptujące Elektroniczne E-BONY Carrefour;

4.

Użytkownik - Zamawiający lub każdorazowy posiadacz Elektronicznego E-BONU Carrefour,
któremu Zamawiający przekazał Elektroniczny E-BON Carrefour;

5.

Wartość Elektronicznego E-BONU Carrefour- przypisana do danego E-BONU Carrefour kwota
wyrażona w PLN w zakresie od 5 PLN do 500 PLN (z zastrzeżeniem pkt. IV ust. 18), określana
zgodnie z pkt. II ust. 4 niniejszego regulaminu, do wysokości której Użytkownik może nabywać
Produkty oferowane w Sklepach przy użyciu Elektronicznego E-BONU Carrefour.

6.

POK – Punkt Obsługi Klienta w Sklepie.

7.

Produkty – towary i usługi oferowane do sprzedaży w Sklepach z wyłączeniem płatności
dokonywanych na stacjach paliw Carrefour, w kasach samoobsługowych oraz płatności „Moje
rachunki”.

II.

Postanowienia ogólne

1.

Wydawcą Elektronicznego E-BONU Carrefour jest Carrefour Polska Sp. z o. o. z siedzibą w
Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000020710 (dalej jako „Carrefour”).

2.

Elektroniczny E-BON Carrefour umożliwia zapłatę za Produkty dostępne w Sklepach na
warunkach opisanych w niniejszym regulaminie.

3.

Elektroniczny E-BON Carrefour w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest
elektronicznym instrumentem płatniczym ani elektroniczną kartą płatniczą. Elektroniczny EBON Carrefour jest elektronicznym bonem towarowym.

4.

Wartość Elektronicznego E-BONU Carrefour określana jest w zakresie od 5 PLN do 500 PLN (z
zastrzeżeniem pkt. IV ust. 18) przez Zamawiającego - w przypadku zawarcia pomiędzy
Carrefour, a Nabywcą umowy o wydanie Elektronicznego E-BONU Carrefour zgodnie z pkt. IV
niniejszego regulaminu.

5.

Carrefour nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się Elektronicznym E-BONEM Carrefour
przez osobę trzecią, jak również za utratę lub uszkodzenie Elektronicznego E-BONU po jego
przekazaniu Zamawiającemu wywołanych przyczynami, za które Carrefour nie ponosi
odpowiedzialności.
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6.

Elektroniczny E-BON Carrefour podlega realizacji wyłącznie w okresie jego ważności, z tym
zastrzeżeniem, że termin ważności Elektronicznego E-BONU Carrefour nie będzie wynosił więcej
niż 6 miesięcy i liczony jest od ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiła aktywacja
Elektronicznego E-BONu Carrefour. Moment aktywacji określa pkt. V ust. 1 regulaminu.

7.

Wartość Elektronicznego E-BONU Carrefour niewykorzystana przed upływem okresu ważności
Elektronicznego E-BONU Carrefour po upływie tego okresu przepada i nie podlega wypłacie ani
zwrotowi w inny sposób.

8.

Nie jest możliwe wydanie nowego Elektronicznego E-BONU Carrefour w miejsce zagubionego
lub utraconego w inny sposób.

9.

Elektroniczny E-BON Carrefour po upływie daty ważności nie podlega wymianie na
Elektroniczny E-BON Carrefour z aktualną datą ważności.

10. Elektroniczny E-BON Carrefour nie może być przedmiotem obrotu gospodarczego.
11. Elektroniczny E-BON Carrefour nie podlega wymianie na gotówkę ani zwrotowi.
12. Elektroniczny E-BON Carrefour nie jest pieniądzem elektronicznym ani kartą płatniczą.
III. Przetwarzanie danych osobowych w formularzu zamówień
1.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Carrefour Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 72, 03-734 Warszawa (dalej
„Carrefour Polska” lub „administrator”).

2.

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: carrefour@galluppolska.pl,
telefonicznie pod numerem 801 200 000 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan skontaktować
poprzez e-mail iod@carrefour.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem
ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4.

Dane osobowe będą przetwarzane:
a)

w przypadku Zamawiających będących osobami fizycznymi - dla celów zawarcia i realizacji
umowy. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych w celu
realizacji umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
nr 2016/679 [RODO].

b)

dla celów rozliczeń podatkowych i księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest
realizacja obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

c)

dla celów rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację. Podstawą prawną
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

d)

dla celów ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą
prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na
dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
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5.

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane kontrahentom oraz podmiotom
świadczącym usługi na rzecz Carrefour Polska w szczególności w obszarze archiwizacji i
niszczenia dokumentacji, usług informatycznych, prawnych, podatkowych, firmom kurierskim i
pocztowym oraz podmiotom z grupy Carrefour.

6.

Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane przez czas trwania umowy. Po tym okresie dane
będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa oraz do upływu
terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

7.

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, ich przenoszenia, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów, o których mowa w pkt 4 lit. c i d powyżej oraz
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
w państwie członkowskim Pani zwykłego pobytu lub miejsca popełnienia domniemanego
naruszenia (w Polsce: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8.

Administrator może przekazać Pani dane do państwa trzeciego, tj. USA – do podmiotu, który
przystąpił do umowy pomiędzy USA a Unią Europejską w zakresie zapewnienia odpowiednich
standardów przetwarzania danych osobowych („Tarcza Prywatności”).

9.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy, a
także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

10. Na podstawie danych osobowych Użytkowników administrator nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym poprzez profilowanie.

IV.

Zasady wydawania Elektronicznego E-BONU Carrefour Zamawiającemu

1.

Carrefour oferuje Zamawiającym nabycie Elektronicznego E-BONU Carrefour o wartości
określonej przez Nabywcę, na warunkach opisanych poniżej.

2.

Wydanie Elektronicznego E-BONU Carrefour Użytkownikowi lub Zamawiającemu nie stanowi
sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich
przepisów podatkowych.

3.

Warunkiem wydania Elektronicznego E-BONU Carrefour Zamawiającemu jest zawarcie umowy
o wydanie Elektronicznego E-BONU Carrefour pomiędzy Carrefour a Zamawiającym.

4.

Do zawarcia umowy o wydanie Elektronicznego E-BONU Carrefour dochodzi w wyniku
dokonania następujących czynności:

5.



złożenia przez Zamawiającego zamówienia;



przyjęcia zamówienia przez Carrefour;



dokonania przez Zamawiającego zapłaty za Elektroniczne E-BONY Carrefour.

Zamawiający składa ofertę zawarcia umowy o wydanie Elektronicznego E-BONU Carrefour
poprzez wypełnienie formularza zamówienia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego
regulaminu. Zamówienie podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania
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Zamawiającego powinno zostać przesłane za pośrednictwem poczty lub e-mail na adres lub adres
e-mail wskazane w formularzu zamówienia.
6.

Zamawiający może również złożyć zamówienie w formie elektronicznej, poprzez wypełnienie
formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej www.carrefour.pl. i
zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

7.

Carrefour powiadamia drogą telefoniczną lub wiadomością e-mail Zamawiającego o przyjęciu
zamówienia, terminie i sposobie zapłaty oraz o miejscu i terminie wydania Elektronicznego EBONU Carrefour Zamawiającemu. Termin wydania Elektronicznego E-BONU Carrefour nie
przekroczy 14 dni roboczych od daty dokonania zapłaty przez Zamawiającego.

8.

Nabywca dokonuje zapłaty kwoty wyszczególnionej w zamówieniu na rachunek bankowy
Carrefour wskazany w treści formularza zamówienia. Wpłatę uważa się za dokonaną w chwili
uznania rachunku bankowego Carrefour kwotą wpłaty.

9.

Poprzez zawarcie umowy o wydanie Elektronicznego E-BONU Carrefour zobowiązuje się wobec
Zamawiającego, iż Elektroniczne E-BONY Carrefour będą honorowane jako środek zapłaty za
dowolnie wybrane Produkty w Sklepach.

10. Carrefour przekazuje Zamawiającemu Elektroniczny E-BON Carrefour poprzez udostępnienie
Zamawiającemu pliku .txt zawierającego 13 cyfrowe kody EAN. Dostęp do pliku jest
zabezpieczony hasłem, które Carrefour przesyła Zamawiającemu na podany przez niego w
formularzu zamówienia numer telefonu. Zamawiający zobowiązany jest do dostosowania 13
cyfrowego kodu EAN Elektronicznego E-BONU Carrefour do postaci kodu kreskowego oraz
zamieszczenia na Elektronicznym E-BONIE Carrefour terminu ważności i kwoty Elektronicznego
E-BONU Carrefour oraz pozostałych informacji, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3
do Regulaminu, a także znaków towarowych i innych oznaczeń udostępnionych Zamawiającemu
przez Carrefour, przed przekazaniem Elektronicznego E-BONU Carrefour Użytkownikowi.
11. Zamawiający zobowiązany jest do zamieszczenia na Elektronicznym E-BONIE Carrefour
udostępnionych mu przez Carrefour znaków towarowych i innych oznaczeń zgodnie z
wytycznymi przekazanymi przez Carrefour. Zamawiający nie ma prawa do wykorzystywania
takich znaków towarowych i oznaczeń w inny sposób niż wskazany w niniejszym ustępie.
12. Zamawiający nie jest uprawniony do zamieszczania na wygenerowanym E-BONIE Carrefour
innych informacji,poza wskazanymi w ust. 10 powyżej.
13. Zamawiający może na wygenerowanym Elektronicznym E-BONIE Carrefour zamieścić grafikę
lub zdjęcia, pod warunkiem, że:
a) zamieszczenie takich materiałów nie będzie naruszało praw innych podmiotów, w
szczególności autorskich praw majątkowych ani dóbr osobistych;
b) materiały te nie będą w żaden sposób godziły w wizerunek Carrefour, w szczególności:
 nie będą przedstawiały treści kontrowersyjnych, które w jakikolwiek sposób mogłyby
wpłynąć na negatywne postrzeganie marki Carrefour przez klientów, kontrahentów
(także potencjalnych) lub inne osoby lub
 powodować u odbiorców wrażenie opowiadania się przez Carrefour po którejkolwiek ze
stron w kwestiach światopoglądowych lub promowania lub wspierania jakichkolwiek
środowisk lub organizacji.
c)

materiały takie nie będą zawierały treści naruszających prawo, dobre obyczaje lub zasady
współżycia społecznego, w szczególności treści rasistowskich, dyskryminujących,
pornograficznych, przedstawiających lub promujących przemoc jakiegokolwiek rodzaju,
nawołujących do nienawiści,
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d) materiały takie nie będą zawierały treści politycznych, religijnych, reklam ani promocji.
14. Zamieszczenie na wygenerowanym Elektronicznym E-BONIE Carrefour treści dotyczących
Carrefour innych niż wymienione w ust. 10 powyżej, wymaga każdorazowo wyraźnej zgody
Carrefour.
15. Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Carrefour kary umownej w wysokości 15%
wartości kupionych przez Zamawiającego Elektronicznych E-BONÓW Carrefour za każdy
jednostkowy przypadek naruszenia któregokolwiek ze zobowiązań opisanych w ust. 10 – 14
powyżej, tj. w przypadku:
a) niezamieszczenia na Elektronicznym E-BONIE Carrefour informacji wskazanych w ust. 10
powyżej lub zamieszczenie informacji sprzecznej z postanowieniami ust. 10 lub ust. 12
powyżej;
b) niezamieszczenia na Elektronicznym E-BONIE Carrefour znaków towarowego lub innego
oznaczenia udostępnionego przez Carrefour;
c) zamieszczenia znaku towarowego lub oznaczenia udostępnionego przez Carrefour w sposób
sprzeczny z postanowieniami ust. 10 lub 11 powyżej lub wykorzystania takiego znaku
towarowego lub innego oznaczenia w sposób sprzeczny z postanowieniami ust. 10 lub 11
powyżej;
d) zamieszczenie na wygenerowanym Elektronicznym E-BONIE Carrefour grafiki lub zdjęć
naruszających postanowienia ust. 13 powyżej;
e) zamieszczenie na wygenerowanym Elektronicznym E-BONIE Carrefour treści dotyczących
Carrefour innych niż wymienione w ust. 10 powyżej, a nieuzgodnionych z Carrefour
indywidualnie (tj. na które Carrefour nie wyraził zgody).
16. Zastrzeżenie kary umownej, o której mowa w ust. 15 powyżej nie wyłącza prawa Carrefour do
dochodzenia od Zamawiającego na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonej kary umownej.
17. Zamawiający ma prawo przekazać Elektroniczny E-BON Carrefour dowolnie wybranym przez
siebie osobom fizycznym, które stają się z chwilą otrzymania ich Użytkownikami. Zamawiający
może przekazać Elektroniczne E-BONY Carrefour w formie elektronicznej (np. poprzez
przesłanie ich w pliku pdf) lub wydrukować je i przekazać w formie papierowej.
18. Na warunkach odrębnie i indywidualnie uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym, a Carrefour
możliwe jest określenie wyższego nominału Elektronicznego E-BONU Carrefour niż wskazana
w pkt. II ust. 4 niniejszego regulaminu. Wydanie Elektronicznego E-BONU Carrefour o wyższym
nominale wymaga każdorazowo zgody Carrefour.
19. Na warunkach odrębnie i indywidualnie uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Carrefour
możliwe jest określenie dłuższego okresu ważności Elektronicznego E-BONU Carrefour niż
wskazany w pkt. II ust. 7 niniejszego regulaminu. Wydanie Elektronicznego E-BONU Carrefour
o dłuższym terminie ważności wymaga każdorazowo zgody Carrefour.

V.
1.

Zasady użytkowania Elektronicznego E-BONU Carrefour

Elektroniczny E-BON Carrefour jest aktywowany w dniu wskazanym przez Zamawiającego w
Załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem, iż aktywacja E-BONU Carrefour nie
może nastąpić wcześniej niż po upływie 10 dni od dnia dokonania przez Zamawiającego zapłaty
za Elektroniczne E-Bony Carrefour. Dniem dokonania zapłaty przez Zamawiającego jest dzień
wpływu ceny Elektronicznych E-BONÓW Carrefour na rachunek bankowy Carrefour.
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2.

Użytkownik może dokonywać zapłaty za zakup Produktów w Sklepach przy użyciu
Elektronicznego E-BONU z zastrzeżeniem, że Elektroniczny E-BON Carrefour może być
wykorzystany tylko jednorazowo, tzn. raz użyty Elektroniczny E-BON Carrefour nie może być
ponownie użyty, nawet jeśli wartość dokonywanych przez Użytkownika zakupów jest niższa niż
wartość Elektronicznego E-BONU Carrefour .

3.

Carrefour przyjmuje do realizacji w Sklepach wyłącznie Elektroniczne E-BONY Carrefour
aktywne.

4.

W celu dokonania zapłaty za zakupy przy użyciu Elektronicznego E-BONU Carrefour
Użytkownik okazuje do zeskanowania Elektroniczny E-BON Carrefour podczas dokonywania
płatności za dane Produkty.

5.

W przypadku, gdy wartość dokonywanych przez Użytkownika zakupów przekracza wartość
Elektronicznego E-BONU Carrefour, użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy pomiędzy
Wartością Elektronicznego E-BONU Carrefour, a wartością zakupów gotówką lub innym
środkiem płatniczym akceptowanym w Sklepie.

6.

W przypadku, gdy wartość dokonywanych przez Użytkownika zakupów jest niższa niż wartość
Elektronicznego E-BONU Carrefour, Carrefour nie będzie zwracał różnicy. Elektroniczne EBONY Carrefour nie podlegają wymianie na gotówkę.

7.

Dokonanie zapłaty za zakupy przy użyciu Elektronicznego E-BONU Carrefour podlega
standardowej rejestracji w kasie potwierdzonej wydaniem paragonu fiskalnego.

8.

Kasjer w Sklepie nie przyjmie zapłaty za zakupy przy użyciu Elektronicznego E-BONU Carrefour
jeżeli:
a) upłynął termin ważności Elektronicznego E-BONU Carrefour lub
b) Elektroniczny E-BON został już wcześniej wykorzystany.

9.

Kasjer w Sklepie ma prawo odmówić przyjęcia zapłaty za zakupy przy użyciu Elektronicznego
E-BONU Carrefour, jeżeli Elektroniczny E-Bon Carrefour jest uszkodzony w stopniu
uniemożliwiającym jego odczyt przy użyciu kasy.

VI.
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Reklamacje

Prawo do składania reklamacji związanych z użytkowaniem Elektronicznego E-BONU Carrefour
przysługuje każdemu Użytkownikowi.
Reklamacja powinna zawierać dokładne dane osobowe Użytkownika zgłaszającego reklamację (imię,
nazwisko, numer telefonu), przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego, kod kreskowy
(numer) zamieszczony na Elektronicznym E-BONIE Carrefour, którego dotyczy reklamacja oraz
opis okoliczności uzasadniających reklamację..
Reklamacje winny być składane na piśmie w POK lub przesyłane na adres Carrefour: ul. Targowa 72,
03-734 Warszawa z dopiskiem „Elektroniczne E-BONY Carrefour – reklamacja”.
Reklamacja złożona osobiście w POK zostanie rozpatrzona w miarę możliwości w dniu jej złożenia.
W przeciwnym wypadku reklamacja zostanie przekazana do centrali Carrefour celem jej
rozpatrzenia w terminie określonym w ust. 5 poniżej.
Termin rozpatrzenia reklamacji wraz z przekazaniem odpowiedzi wynosi nie więcej niż 30 dni
roboczych licząc od dnia otrzymania reklamacji, o ile przepisy obowiązującego prawa nie
przewidują krótszego terminu.
Użytkownik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji na piśmie lub innym
trwałym nośniku.
VII.

Postanowienia końcowe
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1.

Niniejszy regulamin dostępny jest w POK oraz na stronie internetowej carrefour.pl.

2.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie mają
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

3.

Użytkownik poprzez rozpoczęcie użytkowania Elektronicznego e-Bonu Carrefour potwierdza, że
akceptuje warunki określone w niniejszym regulaminie i zobowiązaniem do ich przestrzegania.

4.

Carrefour zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i Załączników do niego z ważnych
przyczyn, tj.:
a) w przypadku konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających
bezpośredni wpływ na Regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania
Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
b) w przypadku konieczności dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń,
postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych,
mających bezpośredni wpływ na Regulamin i skutkujących koniecznością zmodyfikowania
Regulaminu;
c) zmiany zakresu usług świadczonych przez Carrefour lub warunków technicznych
wydawania lub realizowania Elektronicznych E-BONÓW Carrefour;
d) konieczności usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie
wystąpiłyby w Regulaminie;
e) zmiany danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów
elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
f) zmiany procesu zawierania umów dotyczących Elektronicznych E-BONÓW Carrefour;
g) przeciwdziałania naruszeniom Regulaminu lub nadużyciom;
h) spowodowanych działaniem siły wyższej,
i) w przypadku zmiany lokalizacji Sklepu lub zamknięcia Sklepu,
j)

zmiany zasięgu, zakresu lub rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez Carrefour
lub zaprzestania prowadzenia przez Carrefour działalności gospodarczej,

k)

zaoferowania klientom dodatkowych korzyści lub udogodnień, w szczególności związanych
z korzystaniem z Elektronicznego E-BONU Carrefour,

l)

uzasadnionych zmianami organizacyjnymi w Carrefour,

m) dostosowania Regulaminu do rozwiązań proponowanych przez nowe technologie,
. Zmiana nie będzie naruszała praw nabytych Użytkowników. Carrefour będzie informował o
każdorazowej zmianie w zakresie postanowień Regulaminu nie później niż na 14 dni przed
wejściem w życie takiej zmiany, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w POK oraz na
stronie internetowej carrefour.pl.
5.

Carrefour zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i Załączników do niego w odniesieniu do
postanowień dotyczących wyłącznie przedsiębiorców także z innych powodów niż ważne
przyczyny wymienione w ust. 4 powyżej.

6.

Carrefour zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia sprzedaży i realizacji
Elektronicznych E-Bonów Carrefour bez podania przyczyny. O zawieszeniu lub zakończeniu
sprzedaży i realizacji Elektronicznego E-Bonu Carrefour Nabywcy oraz Użytkownicy zostaną
poinformowani z 3 miesięcznym wyprzedzeniem w ogłoszeniach umieszczonych w POK oraz na
stronie www.carrefour.pl. Zmiany powyższe nie naruszają praw nabytych Nabywców oraz
Użytkowników Elektronicznego E-Bonu Carrefour. Nabywcy oraz Użytkownicy Elektronicznych
E-Bonów Carrefour nabytych do dnia zawieszenia lub zakończenia sprzedaży i realizacji
Elektronicznych E-Bonów Carrefour będą mogli je realizować na dotychczasowych warunkach do
czasu wyczerpania Wartości Elektronicznego E-Bonu Carrefour lub upływu terminu ich ważności,
w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

7.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 10.07.2020
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Załączniki:
1.

Lista Sklepów akceptujących Elektroniczne E-BONY Carrefour

2.

Formularz zamówienia Elektronicznego E-BONU Carrefour

3.

Wzór informacji do zamieszczenia na Elektronicznym E-BONIE Carrefour.
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