Příloha č. 1
Podmínky týkající se používání dárkové karty 8a.cz pro zákazníky
Pro účely těchto obchodních podmínek platí následující pojmy:
(1) „Vydavatel” je společnost Snap Outdoor Sp. z o. o., ul. Bojkowska 37M, 44-100 Gliwice,
Polsko, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Gliwicích, Polsko, X
Hospodářské oddělení obchodního rejstříku vložka číslo KRS 0000385760, DIČ
648-275-38-00, IČO 241948347, BDO 000002883 se základním kapitálem 18 805 000,00
PLN, která podniká:
a) v oblasti prodeje na dálku přes internet (internetový obchod 8a.pl, který provozuje na
adrese http://www.8a.pl a internetový obchod 8a.cz, který provozuje na adrese http://
www.8a.cz);
b) v kamenném obchodě na ul. Witkiewicza 6, 44-100 Gliwice, Polsko (kamenný obchod
8a.pl);
c) v kamenném obchodě na ul. Batorego 39, 02-591 Warszawa, Polsko (kamenný obchod
8a.pl);
d) v kamenném obchodě na ul. Strzelców Bytomskich 3, 40-310 Katowice, Polsko (kamenný
obchod 8a.pl);
e) na adrese: ul. Bojkowska 37M, 44-100 Gliwice, Polsko;
(2) „Kupující” je osoba, která obdrží od vydavatele elektronickou dárkovou kartu 8a.cz
výměnou za platbu;
(3) „Uživatel” je každý držitel dárkové karty 8a.cz;
(4) „Dárková karta 8a.cz” znamená elektronický víceúčelový poukaz s unikátním aktivačním
kódem, vydaný internetovým obchodem 8a.cz na doručitele, opravňující každého držitele
poukazu k jeho využití na stránkách internetového obchodu 8a.cz;
(5) „Účet dárkové karty 8a.cz“ znamená individuální účet, ke kterému mají přístup
registrovaní uživatelé webu 8a.cz. Jedná se o účet, ke kterému můžete po přihlášení
přiřazovat prostředky z jedné nebo více dárkových karet. Prostředky přiřazené k účtu
dárkové karty 8a.cz na něm zůstávají až do jejich vyčerpání nebo expirace (podle toho,
která událost nastane dříve);
(6) „Zboží” hmotné movité věci nabízené k prodeji v internetovém obchodě 8a.cz.
§1
Všeobecné podmínky
1. Vydavatel se zavazuje poskytnout kupujícímu elektronickou dárkovou kartu 8a.cz a
přijmout ji k realizaci v internetovém obchodě 8a.cz.
Elektronickou dárkovou kartu 8a.cz je možné kupujícímu předat pouze e-mailem, tj. zaslat
jako soubor (PDF) na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím.
2. Kupující se zavazuje poskytnout vydavateli peněžní prostředky ve výši odpovídající
nominální hodnotě dárkové karty 8a.cz. Platbu za dárkovou kartu 8a.cz lze provést:
• Předem bankovním převodem na číslo bankovního účtu:
Snap Outdoor Sp. z o. o.
Alior Bank 91 2490 0005 0000 4530 2931 2620;
• prostřednictvím provozovatele platebního systému PayU:
PayU S.A. se sídlem v Poznani, ul. Grunwaldzka 186, Polsko, zapsaná v VIII oddělení
obchodního rejstříku vedeném u Oblastního soudu Poznań –
Nové Město a Wilda v
Poznani, Polsko pod číslem KRS 0000274399, DIČ: 7792308495, IČO: 300523444,

základní kapitál 4.944.000,00 PLN (uhrazený vcelku).
3. Dárkovou kartu 8a.cz lze uplatnit pouze v internetovém obchodě na adrese www.8a.cz.
5. Uživatel nemůže vyměnit dárkovou kartu za hotovost.
6. Uplatnění dárkové karty 8a.cz bude platnou transakcí i v případě, že uživatel je
neoprávněným držitelem karty.
7. Unikátní kód dárkové karty 8a.cz lze využít při objednávce zboží i opakovaně, a to až do
vyčerpání všech prostředků z karty po dobu její platnosti.
8. Kód dárkové karty 8a.cz je kupující povinen řádně chránit a sdělovat jej pouze
důvěryhodným osobám.
9. Kupující a uživatel nemají vůči vydavateli právo na jakékoli náhrady za ztrátu k účinně
poskytnutému kódu k elektronické dárkové kartě 8a.cz.
10. Dárková karta 8a.cz je platná po dobu 12 (dvanácti) měsíců od data nákupu.
11. Pro použití prostředků z dárkové karty po uplynuté platnosti kontaktujte zákaznické
centrum vydavatele na e-mailové adrese: info@8a.cz.
§2
Pravidla pro použití dárkové karty 8a.cz
1. Vydavatel přijímá pouze aktivní dárkové karty 8a.cz.
2. Při uplatnění dárkové karty 8a.cz nemá uživatel nárok na obdržení zbylé části hodnoty
karty v hotovosti, pokud je hodnota přijatého zboží nižší než aktuální nominální hodnota
dárkové karty 8a.cz.
3. Uživatel je povinen uhradit cenový rozdíl v případě, že hodnota objednaného zboží je vyšší
než aktuální nominální hodnota dárkových karet 8a.cz použitých k platbě za zboží.
Uživatel může rozdíl doplatit jedním z následujících způsobů:
a) v hotovosti nebo platbou platební kartou při vyzvednutí zboží,
b) prostřednictvím provozovatele platebního systému PayU:
PayU S.A. se sídlem v Poznani, ul. Grunwaldzka 186, Polsko, zapsaná v VIII oddělení
obchodního rejstříku vedeném u Oblastního soudu Poznań –
Nové Město a Wilda v Poznani,
Polsko pod číslem KRS 0000274399, DIČ: 7792308495, IČO: 300523444, základní kapitál
4.944.000,00 PLN (uhrazený vcelku).
4. Kupující nebo uživatel může dárkovou kartu 8a.cz použít vícekrát - až do vyčerpání limitu
přiřazeného ke kartě.
5. Registrovaný uživatel stránek 8a.cz má možnost přiřadit prostředky na dárkové kartě 8a.cz
ke svému účtu dárkové karty 8a. Přiřazení prostředků je možné provést, po přihlášení ke
svému účtu na webu 8a.cz, zadáním kódu karty do příslušného políčka v záložce „dárkové
karty“ a zvolením volby „přiřadit hodnotu k mému účtu!. Prostředky zůstanou připsány k
účtu až do jejich úplného použití.
6. Abyste mohli použít prostředky přiřazené k účtu dárkové karty 8a.cz, je třeba při zadávání
objednávky jako přihlášený uživatel v kroku „Přehled a platba“ zvolit „Použít přiřazené
prostředky.”.
7. Vydavatel má právo odmítnout uplatnění dárkové karty 8a.cz v těchto případech:
a) vypršela platnost dárkové karty 8a.cz,
b) vyskytly se technické problémy s uplatněním dárkové karty (např. nemožnost připojení k
IT systému Vydavatele nebo v jiných případech nezpůsobených Vydavatelem), přičemž
takové odmítnutí je pouze dočasné a nenarušuje práva kupujícího nebo uživatele na
uplatnění dárkové karty 8a.cz v budoucnu. Vydavatel vynaloží veškeré úsilí k odstranění
jakýchkoli technických překážek, a to bez zbytečného odkladu.
§3

Druhy a aktivace dárkových karet 8a.cz
1.
2.
3.
4.

Dárkové karty 8a.cz jsou poukázkami pouze na doručitele.
Jediným způsobem aktivace dárkové karty 8a.cz je zaplacení nominální hodnoty karty.
Dárková karta 8a.cz s prošlou platností je neaktivní.
Na nákup dárkové karty 8a.cz se nevztahují žádné slevy.

§4
Vyúčtování a reklamace dárkových poukazů 8a.cz
1. Při platbě za dárkovou kartu obdrží kupující od vydavatele 8a.cz:
a) jedinečný aktivační kód dárkové karty 8a.cz,
b) na vyžádání - účetní potvrzení ve výši hodnoty zakoupených dárkových karet.
Výše uvedené informace jsou předávány ve formě souboru zaslaného na e-mailovou adresu
kupujícího.
2. Po uplatnění dárkové karty 8a.cz obdrží uživatel daňový doklad na veškeré zakoupené
zboží.
3. Veškeré reklamace související s používáním dárkových karet 8a.cz budou vydavatelem
posouzeny bez zbytečného odkladu, podle příslušných právních předpisů a Obchodních
podmínek, nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne podání reklamace uživatelem.
4.
Veškeré zboží uhrazené prostřednictvím dárkových karet 8a.cz je možné reklamovat v
souladu s podmínkami uvedenými v Obchodních podmínkách internetového obchodu 8a.cz
a odpovědnost prodávajícího za vady a soulad zboží s kupní smlouvou je počítána ode dne
dodání zboží (dřívější datum aktivace dárkové karty 8a.cz nezkracuje dobu odpovědnosti
prodávajícího za spotřební zboží).

1.
2.
3.

4.
5.
6.

§5
Závěrečná ustanovení
Převzetím dárkové karty 8a.cz kupující prohlašuje, že se seznámil s obsahem Obchodních
podmínek, jejich obsah v plném rozsahu přijímá a zavazuje se dodržovat jejich ustanovení.
Dárkovou kartu 8a.cz nelze vyměnit za hotovost.
Dárková karta 8a.cz není elektronickým platebním prostředkem ve smyslu platných
právních předpisů a není ani elektronickou platební kartou. Dárková karta 8a.cz je
elektronickou formou dárkového poukazu pro různé účely.
Veškeré záležitosti, které neřeší tyto Obchodní podmínky, se budou řešit dle příslušných
ustanovení českého práva.
Obsah těchto Obchodních podmínek je dostupný na webových stránkách na adrese http://
www.8a.cz/regulamin .
Vydavatel si vyhrazuje právo na změnu Obchodních podmínek. Změny jsou účinné ode dne
jejich vydání Vydavatelem, po zveřejnění novelizovaných Obchodních podmínek na
webových stránkách http://www.8a.cz. Tyto změny nemají vliv na podmínky využívání
dárkových karet 8a.cz zakoupených před datem účinnosti změněných Obchodních
podmínek.

