
REGULAMIN 

KORZYSTANIA Z BONÓW ZAKUPOWYCH FIRMY IVEX

Bony upominkowe na okaziciela upoważniają do skorzystania z oferty hurtowni
pasmanteryjnej Ivex zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego

Bonu. Bony emitowane są przez firmę Ivex Iwona Chołody z siedzibą w Warszawie
ul. Poezji 19, 04-994. NIP: 113-004-37-35 REGON: 010095872

• Bon można wykorzystać podczas jednorazowych zakupów w siedzibie firmy 
IVEX ul. Poezji 19, 04-994 Warszawa.

• Bon wraz z dowodem wpłaty na konto bankowe firmy IVEX należy okazać przed 
skorzystaniem z zakupów. Bank PKO BP Nr konta 51 1020 1127 0000 1802 
0145 1657

• Bony nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również 
możliwości wydawania reszty w gotówce z Bonów, które opiewają na kwotę 
wyższą niż wartość zakupów. 

• Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do Bonu jeżeli wartość 
zakupów z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość Bonu.

• Płatności Bonem można łączyć z innymi promocjami i rabatami.

• W przypadku utraty lub zniszczenia Bonu Upominkowego firma IVEX nie ponosi
odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją. 
Integralną częścią Bonów Upominkowych jest niniejszy Regulamin, który na 
życzenie jest udostępniany w dziale sprzedaży. Podczas składania zamówienia 
Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości. 

ZASADY SPRZEDAŻY BONÓW UPOMINKOWYCH

• Bony Upominkowe są wydawane w formie elektronicznej lub papierowej.

• Bony Upominkowe dostępne są w ciągłej sprzedaży i mogą opiewać na kwoty 
50zł, 100zł i 200zł.



• Bony mają formę na okaziciela. 

• Bony można nabyć w siedzibie firmy IVEX ul. Poezji 19, 04-994 Warszawa. 
Nabycie bonów w hurtowni nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.

• Bony można również zakupić składając zamówienie za pośrednictwem poczty e-
mail pod adresem sklep@ivex.pl

• Za Bony zamówione przez internet lub telefonicznie przyjmujemy płatność 
przelewem. Przyjęcie zamówienia oraz dane do przelewu Sprzedający potwierdza 
mailowo, na adres podany przez Kupującego w zamówieniu.

• Przy płatności przelewem zakupów można dokonać dopiero po zaksięgowaniu 
pieniędzy na naszym koncie.

• Na życzenie Kupującego Bon Upominkowy może zostać wysłany pod wskazany 
adres.

• Opłata za przesłanie Bonu kurierem wynosi 12,50 pln - bon zamówiony przed 
godziną 12.00 dostarczony zostanie w następny dzień roboczy (od poniedziałku 
do piątku)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 informujemy, że Twoje dane osobowe 

podane przy zakupie bonu przechowywane są w zbiorze danych firmy IVEX Iwona Chołody, ul. Poezji 19, 04-

994 Warszawa. Dane te będą przetwarzane w celu realizacji zamówień składanych w naszej firmie oraz w 

celach marketingowych. Dysponujesz prawem wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania 

zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia realizację 

zamówień.


