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 Regulamin realizacji Bonów zakupowych w sklepie DLUTA.PL  

obowiązuje  od 17 października 2019 r. 
 

 

 
Co to jest bon zakupowy DLUTA.PL 
 
Nasz bon to gustowny karnet z wpisanym nominałem, datą 

oraz unikatowym numerem, dostarczany w eleganckiej 
kopercie. 

 
Na odwrocie znajdują się podstawowe informacje dot. 

realizacji bonu. 
 

Bon jest wystawiany na okaziciela. 

Okazicielem jest osoba, która podczas dokonywania zakupów 
w sklepie dluta.pl poda unikatowy numer bonu. 

 
Bon uprawnia do zakupu dowolnego produktu w sklepie 

DLUTA.pl.  

 
 
 

Jak kupić bon 
 
Wybierz bon o odpowiadającym Ci nominale i kup go jak normalny produkt, a jeśli  interesuje Cię inny nominał, skontaktuj 
się z nami pod adresem zamowienia@dluta.pl. 
 

Za bon możesz zapłacić za pobraniem lub wybrać przedpłatę na konto. 

 
Bon możemy wysłać do Ciebie pocztą lub kurierem. Koszty dostawy bonu są identyczne, jak w przypadku innych produktów. 

Bon możemy wysłać bezpośrednio do osoby, którą chcesz obdarować, podaj nam tylko właściwy adres. 

 
Jeśli potrzebujesz bon na już, zakup go w wersji do samodzielnego wydruku. Wyślemy go mailowo w postaci pliku PDF. 

Po dodaniu produktu do koszyka, w polu uwagi wpisz „PDF”, natomiast w opcjach wysyłki zaznacz: odbiór osobisty.   
 

 
Jak realizować bon zakupowy  
 
Bon uprawnia do zakupu dowolnego produktu w sklepie DLUTA.pl.  

 
Podczas zakupu wystarczy w koszyku w pole UWAGI wpisać numer i nominał bonu, a wartość zamówienia zostanie przez 

nas umniejszona o wartość bonu.  
Oprócz zamówień przez sklep internetowy, dopuszczalne jest składanie zamówień telefonicznie oraz e-mailem. 

 

Ważność bonu to 6 miesięcy od daty wystawienia, która wypisana jest na każdym egzemplarzu.  
Bon może być realizowany zarówno jednorazowo, jak i w kilku częściach (do wyczerpania wartości bonu).  

 
Zakupy przekraczające wartość bonu realizujemy po dokonaniu dopłaty brakującej kwoty. 

Przy zakupach o wartości niższej niż wartość nominalna bonu nie przysługuje prawo do otrzymania reszty w gotówce. 
Bon nie podlega wymianie na gotówkę i nie może być zwrócony do sprzedawcy. 

 

 
Reklamacje i zwroty 
 
Jeśli bon ulegnie zniszczeniu lub zaginie, istnieje nadal możliwość realizacji bonu. W takim przypadku prosimy osobę, która 

zakupiła bon, o kontakt z naszą firmą.  
 
Jeśli opłacone bonem zakupowym produkty będą zwracane, wartość produktu nastąpi również w formie bonu zakupowego.  
Takie same zasady dotyczą zwrotu wartości produktu w przypadku reklamacji. 
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