REGULAMIN SPRZEDAŻY I REALIZACJI VOUCHERA
WYDAWANEGO
PRZEZ STREFA SERWISOWA PAWEŁ KACPRZAK
Regulamin sprzedaży i realizacji vouchera określa prawa i obowiązki Klienta oraz zasady
otrzymywania i korzystania z vouchera wydanego przez Strefa Serwisowa Paweł Kacprzak.

§1
1. Voucher jest dokumentem wystawianym przez firmę Strefa Serwisowa Paweł Kacprzak z
siedzibą 03 - 044 Warszawa, ul. Płochocińska 123, umożliwiającym wykonanie usługi
przyciemniania szyb samochodowych, wydawanym w formie elektronicznej bądź papierowej
na okaziciela, opatrzonym numerem, zawierającym rodzaj usługi.
2. Voucher jest wydawany na dany samochodu (marka, model, rodzaj nadwozia, rok produkcji)
wraz z określonym rodzajem szyb podlegających usłudze przyciemniania szyb.
3. Usługa w ramach Vouchera musi być zrealizowana w ciągu 3 miesięcy od daty wystawienia
Vouchera.
4. Klientem jest podmiot, który wyrazi wolę zakupu i/lub skorzystania z Vouchera.
5. Voucher nie spełniający wymogów wskazanych w ust. 1 jest nieważny.
6. Rodzaje szyb podlegających usłudze szczegółowo opisane są w Załączniku nr 1 do
Regulaminu.

§2
1. Warunkiem zakupu Vouchera jest:
a) Kontakt mailowy z Strefa Serwisowa Paweł Kacprzak: office@strefaserwisowa.com.pl
lub telefoniczny: 607 172 207, celem wyceny usługi przyciemniania szyb na dany
samochód (marka, model, rodzaj nadwozia, rok produkcji) wraz z określeniem
rodzaju szyb podlegających usłudze przyciemniania szyb
b) Wysłanie zamówienia na adres mailowy office@strefaserwisowa.com.pl z danymi:
 imię i nazwisko
 adres korespondencyjny
 adres mailowy
 marka, model, rok produkcji, rodzaj nadwozia samochodu
 rodzaj szyb do przyciemnienia: Przód, Tył
c) Dokonanie płatność na konto Strefa Serwisowa Paweł Kacprzak
2. Po zaksięgowaniu środków gotowy do wydruku Voucher w formie elektronicznej wraz z
paragonem lub rachunkiem zostaje wysłany na otrzymany adres mailowy. Na życzenie
Voucher w formie papierowej wraz z paragonem lub rachunkiem zostaje wysłany listem
poleconym na adres korespondencyjny.
3. Koszt dostarczenia Vouchera pokrywa firma Strefa Serwisowa Paweł Kacprzak
4. Po wcześniejszym kontakcie mailowym bądź telefonicznym istnieje możliwość zakupu i
odbioru Vouchera w siedzibie firmy Strefa Serwisowa Paweł Kacprzak ul. Płochocińska 123,
03-044 Warszawa

5. Dokonanie płatności przez Klienta jest równoznaczne z tym, że Klient zapoznał się i akceptuje
warunki niniejszego Regulaminu.
6. Realizacja Vouchera na usługi przyciemniania szyb samochodowych dokonywana jest po
wcześniejszym telefonicznym bądź mailowym ustaleniu terminu realizacji usługi.
7. Klient zobowiązany jest do realizacji bądź ustalenia terminu wykonania usługi w okresie
ważności Vouchera.
8. Klient, który chce zrealizować Voucher musi podać numer telefonu oraz imię i nazwisko.
9. Klient zobowiązany jest do przekazania oryginału Vouchera lub wydruku wersji elektronicznej
spełniającego warunki określone w § 1 ust. 1 przy realizacji usługi.
10. Klient jest uprawniony do zmiany terminu realizacji usługi najpóźniej dwa dni robocze przed
ustalonym terminem. W wypadku nie odwołania terminu realizacji usługi lub jego zmiany z
naruszeniem powyższego zapisu, Klient ponownie musi spełnić wymogi opisane w § 2
niniejszego Regulaminu.
11. Usługę uważa się za zamówioną z chwilą jednoznacznej akceptacji przez Klienta wszystkich
warunków wykonania usługi.
12. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za utratę Vouchera. W takim wypadku Klientowi
nie przysługuje prawo do otrzymania duplikatu Vouchera ani prawo do zwrotu opłaty
poniesionej na zakup vouchera.

§3
1. Dane udostępnione firmie Strefa Serwisowa Paweł Kacprzak przez Klienta w celu wykonania
usługi będą przetwarzane przez Strefa Serwisowa Paweł Kacprzak zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, a w szczególności z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
i aktów wykonawczych do tej ustawy.
2. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Aktualna wersja Regulaminu będzie
zawsze dostępna na stronie internetowej www.strefaserwisowa.com.pl.
3. Skorzystanie z Vouchera jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

Załącznik nr. 1

Rodzaje szyb podlegające usłudze:
Szyby tył: wszystkie szyby znajdujące się za słupkiem B pojazdu (tylny słupek przednich
drzwi kierowcy i pasażera)
Szyby przód: szyby drzwi przednich kierowcy i pasażera

