Zasady realizacji Nagród II Stopnia w loterii
,,Wybierz swoje Chwile Kinder Bueno Rozpieszczania”
Voucher elektroniczny do perfumerii Douglas
Wartość vouchera: 200 zł

Voucher elektroniczny Douglas lub Voucher elektroniczny – bon towarowy na
okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w Perfumeriach Douglas na
terenie

Polski

oraz

w

sklepie

internetowym

prowadzonym

pod

adresem

www.douglas.pl. Voucher stanowi szczególną formę Karty Upominkowej Douglas, jest
udostępniany nabywcy w formie kodu cyfrowego, na nośnikach danych określonych
przez Wydawcę, w tym pocztą elektroniczną, SMS, w formie drukowanej.
o

Voucher elektroniczny o określonej wartości (od 10 zł do 5.000 zł) upoważnia
do realizacji vouchera we wszystkich perfumeriach Douglas w Polsce oraz na
www.douglas.pl .

o

Voucher

elektroniczny

jest

elektronicznym

odpowiednikiem

„Karty

Upominkowej”. Nie ma daty ważności.
o

Jest możliwość realizacji vouchera poniżej jego wartości – reszta środków
zostanie do realizowania przy kolejnej transakcji. W przypadku dokonania
zakupów powyżej kwoty vouchera różnicę należy dopłacić gotówką lub kartą
płatniczą lub innym voucherem (maksymalnie można wykorzystać 3 vouchery
w sklepie internetowym oraz 5 voucherów w perfumeriach stacjonarnych).

o

Voucher nie podlega zwrotowi, oraz wymianie na gotówkę w całości lub w
części.

o

Użytkownik ma prawo w każdym czasie dokonać sprawdzenia aktualnej
wartości Vouchera Elektronicznego Douglas. Sprawdzenie wartości może być
dokonane bezpośrednio w Perfumeriach Douglas na terenie Polski lub pod
numerem infolinii Wydawcy 0 801 101 700 lub 022 330 98 98

o

Regulamin korzystania z vouchera elektronicznego znajduje się pod adresem:
https://www.douglas.pl/pl/cp/helptermsgiftcard/help-terms-gift-card

o

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt z infolinią: 801 101 700 lub
22 330 98 98, email: kartadouglas@douglas.pl .

Schemat realizacji voucherów elektronicznych w sklepie stacjonarnym:
Konsument na etapie płatności informuje, że płaci voucherem elektronicznym Douglas
i podaje jego numer pracownikowi. Voucher zostaje wpisany na kasie w systemie i
określona kwota zostaje odjęta od wartości zakupów.

Schemat realizacji voucherów elektronicznych w sklepie internetowym
www.douglas.pl

1. Po dokonaniu wyboru produktów w obszarze „Koszyk” należy wybrać/klliknąć na
„KOSZYK I KASA”.

2. Następnie należy kliknąć na „Do Kasy” u doły ekranu po lewej stronie.
3. Następnie należy wybrać opcję zakup po zalogowaniu lub zamów bez logowania i
przejść po kolei do opcji „forma płatności” !!!

4. Następnie należy wpisać numer Vouchera elektronicznego („Wprowadź 17-cyfrowy
nr karty) oraz numer PIN (znajduje się na karcie; lub też został przekazany wraz z
voucherem elektronicznym) w odpowiednie miejsca, zaznaczyć opcję „Nie jestem
robotem” i kliknąć „ZATWIERDŹ”.

5. Od wartości całej kwoty zostanie odjęta wartość vouchera elektronicznego. W
przypadku

realizacji większej ilości

kart

podarunkowych

lub

voucherów

elektronicznych należy kliknąć ponownie na wybór karty podarunkowej jako formę
płatności i postępować tak jak poprzednio. Następnie należy kliknąć „zatwierdź” i
postępować dalej wg. podanych kroków.

