
Regulamin korzystania z Voucherów 
§ 1 

ZASADY OGÓLNE 

Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji Voucherów o wartości 300 zł. 
Wystawcą Voucherów jest SENPO sp. z. o.o. sp.k. ul. Krzywoustego 68, 61-144 Poznań, NIP: 782 288 
75 30, REGON: 387 158 497, KRS: 0000858682. 
Nabywcę oznacza osoba fizyczna oraz prawną nabywającą od Wystawcy Voucher. 
Każdy z Voucherów posiada swój indywidualny numer identyfikacyjny. 
Wszystkie Vouchery są ewidencjonowane przez Wystawcę. 
Termin ważności znajduje się na Voucherze (31 października 2021 r.). Data ważności Vouchera nie 
podlega przedłużeniu.  
Wraz z otrzymaniem Vouchera Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje 
w całości postanowienia Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

§ 2 

ZASADY KORZYSTANIA 

Voucher może zostać zrealizowany wyłącznie w salonie Senpo przy minimalnej kwocie zamówienia 
500 zł na produkty nie objęte promocjami. 

Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za utracenie lub uszkodzenia Vouchera, od daty jego 
przekazania Nabywcy. 

Podstawą do wykonania usługi przez Wystawcę lub Placówkę Partnerską jest uprzednie okazanie 
Vouchera lub podanie numeru Vouchera. 

Nabywcy nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu reszty, w przypadku niewykorzystania całej 
kwoty, na jaką wystawiony został Voucher. 

W przypadku, gdy cena za usługę przewyższa wartość Vouchera Nabywca lub posiadacz Vouchera 
jest zobowiązany do zapłaty różnicy. 

Wystawca ma prawo odmówić realizacji Vouchera w następujących przypadkach: 

– upływ terminu ważności Vouchera, 

– uszkodzenie Vouchera uniemożliwiające odczytanie indywidualnego numeru identyfikacyjnego, 

– nie dokonano zamówienia na kwotę minimalną 500 zł  

§ 3 

REKLAMACJE 

Prawo do złożenia reklamacji przysługuje każdemu Nabywcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania 
Vouchera i/lub wykonania usługi. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem 
poleconym) na adres: Wystawcy. Wystawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania 
oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. 
Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz numer telefonu i adres 
email, czytelny podpis Nabywcy, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje 
niekompletne lub zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. 
O wyniku reklamacji Nabywca lub posiadacz Vouchera zostanie poinformowany pisemnie listem 
poleconym. 


