
 
 

 

 
 
 

REGULAMIN BONU UPOMINOWEGO/VOUCHERA 

1. Bon upominkowy/Voucher umożliwia Klientom CustomForm dokonanie zapłaty za zamówienie 
złożone w sklepie customform.co. 

2. Bon towarowy: 

 ma postać kodu, 

 jest jednokrotnego użytku, 

 ma określoną wartość (wyrażoną w złotych – np. 100 zł, 500 zł, 1000 zł), 

 ma ustaloną datę ważności (12 miesięcy od daty zaksięgowania wpłaty). 

Niewykorzystane w całości środki z bonu towarowego nie mogą być użyte w kolejnym zamówieniu. 
Niewykorzystana kwota bonu przepada. 

1. W przypadku anulowania: 

 całego zamówienia opłaconego bonem towarowym - Klient otrzyma bon towarowy o tej 
samej wartości; 

 części zamówienia opłaconego bonem towarowym - Klient otrzyma bon o wartości 
anulowanego produktu. 

2. Bon towarowy nie podlega wymianie na gotówkę lub inny bon. 
3. Sklep internetowy customform.co w granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp 
do bonu towarowego z przyczyn nieleżących po stronie Spółki, w tym w wyniku niezachowania przez 
Klienta w tajemnicy ID bonu. 

4. Vouchery wysyłamy w formie mailowej. Na specjalne życzenie możemy wysłać go pod wskazany adres 
w formie fizycznej, w eleganckim opakowaniu – w tym celu należy dopłacić kwotę za koszty 
transportu. 

 

Jak kupić bon podarunkowy? 
Wybierz kwotę Vouchera w opcjach wyboru i dodaj do koszyka. Dokonaj opłaty zgodnie z wybraną formą 
płatności (przelew tradycyjny, płatność online). Bon podarunkowy który przyślemy do Ciebie w formie mailowej 
w ciągu 48 godzin roboczych od daty zaksięgowania płatności możesz wydrukować, lub na specjalne życzenie 
możemy go wysłać w formie fizycznej, w eleganckim opakowaniu, gotowym do wręczenia obdarowywanej osobie 
(w tym celu skontaktuj się z nami mailowo). 
 

Jak zrealizować bon podarunkowy? 
 
1. Każdy bon podarunkowy posiada indywidualny kod który należy wpisać w pole „KOD KUPONU” podczas 
składania zamówienia. 

2. Po wypisaniu kodu i potwierdzenia poprzez kliknięcie przycisku „ZASTOSUJ KUPON” wartość zakupów zostanie 
obniżona o kwotę stanowiącą równowartość bonu 

3. Jeśli wartość zakupów jest wyższa niż wartość bonu, należy dopłacić brakującą kwotę. 

Bon ważny jest 12 miesięcy od daty wystawienia. 


