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Karta upominkowa o wartości
Cena

100,00 zł

Dostępność

Dostępny

Stan magazynowy

24 szt.

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

Bon_100

Opis produktu
Karta upominkowa CCM.PL to praktyczny i wyjątkowy prezent, który można podarować wybranej osobie bez ryzyka
nietrafionego zakupu. Obdarowana osoba sama wybierze sobie produkty z całej oferty naszego sklepu o wartości Karty
upominkowej, w tym wypadku 100 zł
Kartę wyślemy pocztą bezpośrednio do Państwa lub do obdarowanej Osoby, na karcie z tyłu jest zamieszczona
informacja jak można ją zrealizować.
Jeśli do Karty ma być dołączona krótka wiadomość lub życzenia, prosimy wpisać treść w zamówieniu w UWAGACH - jeśli
Karta Upominkowa ma być przekazana bezpośrednio do obdarowanej Osoby, prosimy o podanie adresu na który mamy wysłać
kartę
Regulamin Karty upominkowej CCM.PL:
Karta Upominkowa może być wykorzystana tylko raz.
Karta upominkowa nie podlega zwrotowi, nie jest możliwa wymiana Karty Upominkowej na gotówkę, na resztę
pieniędzy wynikającą z zamówienia nie zostanie wydana reszta, można natomiast dopłacić brakującą różnicę w
celu dokupienia produktów powyżej wartości karty
Karta Upominkowa jest ważna i aktywna przez okres 3 miesięcy od daty zakupu, data ważności jest wpisywana na
karcie w dniu zakupu karty
Karta Upominkowa może być zrealizowana w sklepie internetowym CCM.PL (wpisując kod zawarty na karcie w
koszyku zamówienia), na stoisku CCM.PL podczas imprez plenerowych lub bezpośrednio w siedzibie naszego
sklepu w Wiśle
Karta Upominkowa jest formą bonu towarowego, którym można płacić za wszystkie produkty w sklepie CCM.PL,
wydanie jej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących
przepisów prawa podatkowego - dokument zakupu w postaci Faktury VAT lub Rachunku uproszczonego zostanie
wystawiony i przesłany w postaci pliku pdf na adres e-mail kupującego w dniu realizacji Karty upominkowej
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