
E- karta podarunkowa Alchemia Urody. 

Prezent bez wychodzenia z domu. 

Kupując kartę podarunkową zyskujesz dodatkowe 10% 

KOD który użyj podczas jej zakupów:

KOD: #10%E-KARTA


Jak to działa. 

Wybierz kwotę karty podarunkowej i zapałać. 

Po otrzymaniu środków na koncie otrzymasz na swojego emaila lub wskazanego w zamówieniu przez ciebie e-
kartę kwotową z numerem. 


Osoba obdarowana będzie mogła jednorazowo wykorzystać kwotę wybraną przez ciebie w sklepie Alchemia 
Urody. www.sklep.alchemiaurody.pl 


• E- karta Alchemia Urody wysyłana jest drogą e-mailową. 
• E- karta Alchemia Urody możesz realizować z każdego miejsca w Polsce 
• E- karta Alchemia Urody jest ważna przez 6 miesięcy od daty zakupu i wysłania jej w formie 

elektronicznej na adres nabywcy lub osoby obdarowanej. 
Zakup tej karty odbywa się całkowicie w formie elektronicznej. 
Kontakt:  
Tel: 513109909
E-mail: info@alchemiaurody.pl

Regulamin E- Karta Upominkowych Alchemia Urody

Regulamin e-karty podarunkowej Alchemia Urody

1.Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki programu aktywacji i użytkowania 
Elektronicznej Karty Upominkowej Alchemia Urody zwanej dalej jako: „E- Karta 
Upominkowych Alchemia Urody”.
2. Wydawcą Karty jest Alchemy Joanna Stajszczak wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,, NIP: 
 552-245-08-64, zwana dalej Alchemia Urody.
3. Program E- Karta Upominkowych Alchemia Urody jest prowadzony w sklepie 
internetowym www.sklep.alchemiaurody.pl 
.4. Program E- Karta Upominkowych Alchemia Urody rozpoczyna się dnia 1 
stycznia 2010 roku i trwa bezterminowo do jego zakończenia przez Alchemia Urody  
5. Użytkownik E- Karty  Upominkowej Alchemia Urody może ją wykorzystać 
jednorazowo na kwotę zawartą w umowie nabycia. 
6. E- Karta Upominkowych Alchemia Urody to karta elektroniczna, posiadająca swój 
unikalny numer, (kod numeryczny) którego może użyć każda obdarowana osoba 
bez konieczności identyfikacji, umożliwiający Użytkownikowi zapłatę za towary 
znajdujące się w ofercie handlowej Sklepu Alchemia Urody w sklepie internetowym 
www.sklep.alchemiaurody.pl
7. Nabywca Karty - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie 
obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności 
prawnych.
Nabywca może, ale nie musi być Użytkownikiem.

http://www.sklep.alchemiaurody.pl
http://www.sklep.alchemiaurody.pl
http://www.sklep.alchemiaurody.pl


8. Sklep Internetowy – sklep internetowy Alchemia Urody  prowadzony pod 
adresem; www.sklep.alchemiaurody.pl
  
9 Ogólne informacje o E -Karcie Upominkowej Alchemia Urody
10 Karta Upominkowa Alchemia Urody to elektroniczna karta typu pre -paid na 
okaziciela, utrwalona w postaci cyfrowej (kod numeryczny) umożliwiająca 
Użytkownikowi zapłatę za towary znajdujące się w ofercie handlowej sklepu 
Alchemia Urody. do  wartości zgromadzonych na niej środków pieniężnych w 
sklepie internetowym Alchemia Urody.
11. W Programie objętym niniejszym regulaminem nabywca Karty może zaskupić ją 
kwotą nie mniejszej niż 20 zł i nie większą niż 3000 zł.
12. Karta może być zasilona tylko jednokrotnie.
Osoba obdarowana E- Kartą Upominkową Alchemia Urody może uzyskać 
informację co do stanu realizacji E- Karta Upominkowych Alchemia Urody wysyłając 
e-maila na adres: info@alchamieurody.pl lub dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta po 
numer 513109909 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
13. Użytkownik uprawniony jest do jej wykorzystania korzystania po jej otrzymaniu 
w okresie jej ważności.
14. Karta jest ważna przez okres 12 miesięcy od dnia jej zakupu, a okres ten nie 
może zostać przedłużony. Informacja o dacie ważności karty znajduje się na karcie 
w postaci zapisu „Karta ważna jest 12 miesięcy od daty zakupu”, a data zakupu 
wpisywana jest na E- Karcie Upominkowej Alchemia Urody.
15. E- Karta Upominkowych Alchemia Urody wystawiana jest na okaziciela, zatem 
skorzystanie z Karty przez jej Użytkownika stanowi ważną transakcję nawet w 
wypadku, gdy wejdzie on w posiadanie Karty w sposób nieuprawniony. 
Sklep Alchemia Urody  uprawniony jest do żądania okazania dowodu zapłaty 
uprawnienia do korzystania z E-Karty poprzez okazanie lub wiadomości cyfrowej z 
przekazanym kodem numerycznym, a w przypadku odmowy okazania powyższego 
przez Użytkownika, Alchemia Urody uprawniona jest do odmowy dokonania 
transakcji przy użyciu E-Karty.
16. Karta nie podlega wymianie na gotówkę ani w całości ani w części, a środki 
pieniężne odpowiadające stanowi konta E-Karty Upominkowej Alchemia Urody nie 
podlegają oprocentowaniu.
17. E- Karta Upominkowych Alchemia Urody nie jest elektronicznym instrumentem 
płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego ani kartą płatniczą.
18. Przy realizacji E- Karta Upominkowych Alchemia Urody Użytkownikowi nie 
przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce i jakiejkolwiek innej formie, gdy 
wartość towaru nabywanego przez Użytkownika przy wykorzystaniu E- Karta 
Upominkowych Alchemia Urody jest niższa niż aktualna wartość nominalna Karty.
19. Jeżeli wartość zamówienia przewyższa nominał E- Karty Upominkowej 
Alchemia Urody to nabywca zobowiązany jest do dopłacenie różnicy w formie 
elektronicznej. 
20. Aktywacja Karty nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w 
rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. 
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21. Nabywca Karty Upominkowej Alchemia Urody może być wykorzystana sklepie 
internetowym na teamie Polski www.sklep.alchemiaurody.pl Karta nie podlega 
wymianie na środki pieniężne oraz posiada termin ważności, po którym nie może 
być wykorzystywana 12 miesięcy.
 

22. W przypadku, gdy środki zgromadzone na E- Karcie Upominkowej Alchemia 
Urody nie byłyby wystarczające do zapłacenia ceny  kupowanych towarów, 
Użytkownik zobowiązany jest do dopłaty różnicy innym sposobem płatności 
akceptowanym w sklepie internetowym Alchemia Urody
 w
1. Zasady użytkowania Karty Upominkowej E- Karta Upominkowych Alchemia 
Urody w sklepie internetowym www.sklep.alchemiaurody.pl
2. Karta Podarunkowa Alchemia Urody może być wykorzystana do zapłaty za 
produkty w sklepie internetowym www, sklep.alchemiaurody.pl  przy wybraniu opcji 
dostawy: przesyłka kurierska  i  wprowadzonego specjalnego kodu „płatność Kartą 
Upominkową”.
3. Płatność Kartą w Sklepie Internetowym następuje poprzez wpisanie numeru 
Karty (kod e-karty upominkowej) w przypadku kilku kart, ich numery należy 
dodawać kolejno.
3. E- Karta Upominkowych Alchemia Urody jest przeznaczone do użytku 
jednorazowo a wartość.
4. W przypadku, gdy środki na E- Karcie Upominkowej Alchemia Urody nie byłyby 
wystarczające do opłacenia zamówienia, Użytkownik zobowiązany jest do dopłaty 
różnicy wybraną formą zapłaty. 
5. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, na zasadach 
określonych w regulaminie sklepu internetowego DUKA, zwrot płatności 
dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały  użyte 
w pierwotnej transakcji, zatem w przypadku opłacenia zamówienia E- Kartą 
Upominkową Alchemia Urody, Użytkownik otrzymuje kolejną E- Kartę Upominkową 
Alchemia Urody o wartości odpowiadającej kwocie pobranej pierwotnej.
6. Odpowiedzialność  Alchemia Urody i reklamacje związane z Kartą Upominkową 
E- Karta Upominkowych Alchemia Urody
7. Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty przechodzi na Nabywcę z 
chwilą wydania mu E- Karty Upominkowej Alchemia Urody.
8. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Karty niezgodnie 
z Regulaminem lub z przeznaczeniem Karty.
9. Alchemia Urody nie ponosi odpowiedzialności za E- Kartę Upominkową Alchemia 
Urody, która została utracona po jej wydaniu Nabywcy.
10. Alchemia Urody nie umożliwia Nabywcy czy Użytkownikowi E-karty zgłoszenia 
zastrzeżenia czy zablokowania Karty.
11. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży E-karty Upominkowej Alchemia 
Urody , jej Użytkownikowi nie przysługują wobec Alchemy Joanna Stajszczak. 
żadne roszczenia.
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12. Wszelkie reklamacje związane z E-Kartami Upominkowymi Alchemia Urody 
będą rozpatrywane przez Alchemia Urody w drodze pisemnej w terminie 30 dni od 
dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika Karty lub Nabywcę Karty.
12. Reklamacje związane z E-Kartą podarunkową może być składane w formie 
elektronicznej na adres: info@alchemiaurody.pl 
 
Postanowienia końcowe
2/1. Alchemia Urody zastrzega sobie uprawnienie do wydawania E-Kart 
obejmujących produkty lub grupy produktowe wskazane przez Wydawcę spośród 
towarów dostępnych w Sklepie Internetowym lub możliwych do realizacji Sklepie 
Internetowym wskazanych, co powoduje, że taka Karta będzie mogła zostać 
zrealizowana wyłącznie w zakresie tych produktów lub grup produktowych, które 
zostały wskazane przez Wydawcę, lub wyłącznie Sklepie Internetowym, które 
zostały wskazane przez Wydawcę.
 2.2. Zasady nabywania towarów w Sklepie Internetowym uregulowane są w 
regulaminie sklepu internetowego Alchemia Urody, dostępnego pod adresem: 
www.sklep.alchemiaurody.pl 
Zasady przetwarzania danych osobowych określone są w Polityce prywatności 
dostępnej na stronie internetowej: www.sklep.alchemiaurody.pl
2.3. Alchemia Urody zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym 
Regulaminie w każdym czasie bez podawania przyczyny, a zmianach użytkownicy 
E-Kart zostaną poinformowani w ogłoszeniach umieszczonych na stronie 
internetowej www.sklep.alchemiaurody. Informacja o planowanej zmianie wraz z 
opisem zmian zostanie wywieszona na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym 
wejściem zmian w życie.   
 2.4. Alchemia Urody zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia 
Programu wydawania E-Kart Upominkowych w każdym czasie bez podania 
przyczyny. O zawieszeniu lub zakończeniu programu użytkownicy E-Kart zostaną 
poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem w sposób określony w niniejszego 
Regulaminu.
2.5. Użytkownicy E-Kart Upominkowych Alchemia nabytych do dnia zawieszenia lub 
zakończenia programu będą mogli korzystać z nich na dotychczasowych 
warunkach.
2.6. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej 
www.sklep.alchemiaurody.pl
2.7. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie będą miały 
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz inne 
obowiązujące przepisy prawa.
2.8. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 roku.

Alchemia Urody 
tel: 513 109 909 
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