
REGULAMIN SPRZEDAŻY I REALIZACJI VOUCHERA GALLERYSTORE WYDAWANEGO  
PRZEZ ART FOUNDATION SP. Z O. O. 

Regulamin sprzedaży i realizacji vouchera Gallerystore („Regulamin”) określa prawa i obowiązki 
Klienta oraz zasady otrzymywania i korzystania z vouchera wydanego przez Art Foundation sp. z 
o.o. („Voucher”). 

Przez użyte w niniejszym Regulaminie sprzedaży i realizacji Vouchera pojęcia należy rozumieć: 

Art Foundation – spółka Art Foundation sp. z.o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Lindego 6, 60-
573 POZNAŃ, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań 
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000324485. 

Klient – konsument lub przedsiębiorca, dokonujący zakupu Vouchera. 

Posiadacz Vouchera lub Posiadacz – osoba wskazana imiennie (imię i nazwisko) a w przypadku 
voucherów na okaziciela – osoba okazująca voucher Art Foundation celem realizacji usługi. 

Voucher Gallerystore lub Voucher– dokument na okaziciela lub imienny, wystawiony przez Art 
Foundation uprawniający do bezgotówkowego nabycia od Art Foundation towarów lub usług, 
opatrzony unikalnym numerem. 

§ 1 

1. Voucher jest dokumentem na okaziciela lub imiennym, wystawianym przez Art 
Foundation sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu („Art Foundation”), umożliwiającym 
płatność za towar lub usługę, wydawanym w formie papierowego zaproszenia opatrzony 
numerem i zawierający określenie kwoty, którą Posiadacz Vouchera może wykorzystać. 

2. Limit kwotowy na Voucherze wyrażony jest w złotych polskich (PLN) i stanowi maksymalną 
wartość towaru lub usługi, którą Posiadacz może nabyć od Art Foundation na podstawie 
Vouchera. Minimalna wartość Vouchera wynosi 200 zł.  

3. Termin ważności Vouchera wynosi 6 miesięcy od daty wystawienia. 
4. Jedynie w uzasadnionych przypadkach data ważności Vouchera może ulec wydłużeniu.   
5. Klientem jest podmiot, który dokonał zakupu Vouchera.  
6. Voucher nie spełniający wymogów wskazanych w ust. 1 jest nieważny.  
7. W przypadku niewykorzystania vouchera w terminie jego ważności, o ile Strony nie ustalą 

zmiany terminu ważności, umowa ulega rozwiązaniu. Art Foundation przysługuje w takim 
wypadku wynagrodzenie za wykonane świadczenie, które wynosi 100% wartości vouchera. 

§ 2 

1. Sprzedaż Voucherów jest prowadzona pod numerami telefonów 784435032, 604305569 
lub pod adresem e-mail: kontakt@gallerystore.pl. Klient dokonuje wyboru wartości 
Vouchera oraz ustala adres doręczenia vouchera.  

2. Płatność za Voucher dokonywana jest przez Klienta przelewem. 
3. Po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym, Art Foundation przesyła Voucher 

przesyłką kurierską na adres podany przez Klienta bądź ustala z Klientem indywidualny 
sposób dostarczenia Vouchera.  

4. Koszt dostarczenia vouchera pokrywa Art Foundation.  
5. Warunkiem skorzystania z Vouchera jest zamówienie przez Posiadacza Vouchera produktów 

lub usług za pośrednictwem Art Foundation na stronie internetowej www.gallerystore.pl, 
pod numerami telefonów 784435032, 604305569 lub pod adresem e-
mail: kontakt@gallerystore.pl. Posiadacz vouchera jest zobowiązany podać unikalny numer 
Vouchera. 

6. Posiadacz, realizując Voucher, podaje swoje imię i nazwisko. 
7. Voucher nie może być wykorzystany w częściach, nie ma również możliwości wydawania 

reszty w gotówce z Vouchera, który opiewa na kwotę wyższą niż wartość produktu lub 
usługi. Jeśli wartość produktu lub usługi jest wyższa od wartości Vouchera, Klient jest 
zobowiązany dopłacić różnicę w sposób ustalony przez niego z Art Foundation. 



§ 3 

1. Klientowi będącemu Konsumentem, który nabył Voucher przysługuje uprawnienie do 
odstąpienia od umowy zakupu Vouchera bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od 
dostarczenia vouchera, chyba, że Posiadacz przed upływem tego terminu już go 
wykorzystał w Art Foundation.  

2. Odstąpienie może nastąpić przez złożenie stosownego oświadczenia Klienta, drogą mailową 
lub listownie na adres Art Foundation. 

3. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z 
wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi niezwłocznie, nie później 
niż w terminie 14 dni. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia Konsument nie 
ponosi kosztów odstąpienia, z wyjątkiem kosztów określonych w: art. 33 ustawy – tj. 
dodatkowych kosztów poniesionych przez Art Foundation, jeżeli Klient wybrał sposób 
dostarczenia vouchera inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Art 
Foundation.  

§ 4 

1. Wszelkie reklamacje w zakresie nienależytego wykonania przez Art 
Foundation zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie, Klient powinien zgłosić 
bezpośrednio do Art Foundation w terminie 3 dni od wykonania tych zobowiązań.  

§ 5 

1. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do 
usług rozpoczętych przed zmianą, stosuje się postanowienia dotychczasowe (zasady 
obowiązujące w momencie zamówienia usługi), chyba, że zmiana jest korzystniejsza dla 
konsumenta.  

2. Aktualna wersja Regulaminu sprzedaży i realizacji vouchera Gallerystore wydawanego 
przez Art Foundation w postaci elektronicznej jest dostępna na stronie 
internetowej www.gallerystore.pl . 

3. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego. 
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 06 kwietnia 2018. 

 


