
REGULAMIN KORZYSTANIA Z VOUCHERÓW KWOTOWYCH 

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady sprzedaży i realizacji 

Voucherów. 

2. Wystawcą Voucherów jest Experymentarium Tomasz Kuliś z siedzibą przy ul. Drewnowskiej 

58, 91-002 w Łodzi (zwany dalej Wystawcą). 

3. Każdy z Voucherów, wydany po 01.01.2023, posiada swój własny numer identyfikacyjny, 

świadczący o jego autentyczności.  

4. Voucher można nabyć: 

- w formie papierowej  - w kasie Experymentarium, 

- w formie cyfrowej - drogą mailową. Chęć zakupu Vouchera cyfrowego należy zgłosić na 

adres: biuro@experymentarium.pl .  

5. Wystawca za wydanie papierowego Vouchera pobiera opłatę 1 zł. 

6. Voucher nie podlega zwrotowi.  

7. Voucher może zostać zrealizowany tylko i wyłącznie na usługi Wystawcy. Voucher nie może 

zostać zrealizowany jako opłata za towary. 

8. Wystawca wymaga wcześniejszej rezerwacji swoich usług. 

9. Data znajdująca się na Voucherze jest datą jego ważności, stanowi ona ostatni dzień 

umożliwiający realizację Vouchera.  

10. Vouchery po upływie daty ważności są usuwane z rejestru Wystawcy i nie mogą zostać 

zrealizowane.  

11. Voucher jest ważny przez 3 miesiące od daty zakupu.  

12. Vouchery realizowane są na okaziciela.  

13. Realizowany Voucher musi być czytelny, nie może nosić oznak zniszczenia/uszkodzenia.  

14. Voucher nie może zostać wymieniony na środki pieniężne.  

15. Jeżeli wartość zakupu usługi przekracza wartość Vouchera różnicę w cenie należy dopłacić 

gotówką bądź kartą.  

16. Jeżeli wartość zakupu usługi nie przekracza wartości Vouchera pozostała kwota do 

wykorzystania może zostać przepisana (maksymalnie 1 raz) na Voucherze. Przepisanie kwoty 

nie wydłuża ważności Vouchera.  

17. Autentyczność Vouchera potwierdza Wystawca. 

18. Wystawca może odmówić realizacji Vouchera jeśli pojawią się wątpliwości dotyczące 

pochodzenia czy autentyczności Vouchera.  

19. Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzony lub utracony Voucher po jego 

wydaniu. 

20. Wszelkie sprawy nie określone powyższym Regulaminem są rozpatrywane i rozstrzygane 

przez Wystawcę.  

21. Wszelkie sprawy dotyczące realizacji Vouchera, lub problemów z tym związanych, należy 

zgłosić przed upływem daty jego ważności. Sprawy zgłaszane po upływie daty ważności 

Vouchera nie będą rozpatrywane.  

22. Wszelkie wątpliwości i problemy związane z Voucherami należy kierować na maila: 

biuro@experymentarium.pl lub osobiście w siedzibie Wystawcy.  

23. Zakup oraz realizacja Vouchera jest równoznaczna z akceptacją powyższego Regulaminu.  
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