
I. Warunki ogólne

1. Zakupu Voucherów można dokonać w restauracjach Masami Sushi.

2. Voucher może być realizowany wyłącznie w Masami Sushi.

3. Każdy Voucher jest ewidencjonowany, przez nadanie nr Vouchera oraz pieczątkę 

4. Masami Sushi nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.

5. Nabywcy lub Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Masami Sushi z tytułu utraty (w tym również

kradzieży) lub zniszczenia Vouchera.

6. Masami Sushi nie wystawia duplikatów Voucherów.

7. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.

II. Zasady korzystania z Vouchera

1. Voucher może zostać wykorzystany na dowolne dania lub usługi w Masami Sushi.

2. Przed wykonaniem usługi/zrealizowaniem zakupu, Użytkownik przedstawia oryginał Vouchera uprawniającego go do

korzystania z określonych usług/ zakupu. Nieokazanie Vouchera skutkuje odmową wykonania usługi/ zakupu.

3. Voucher nie podlega zwrotowi oraz wymianie na gotówkę.

4. Voucher może być wykorzystany jednorazowo bez możliwości podziału.

5. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość usługi lub zakupu jest niższa niż

wartość Vouchera.

6. Użytkownik Vouchera zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą, kartą kredytową gdy wartość

świadczonej usługi lub zakupu jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera.

7. Masami Sushi ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera gdy uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych

zapisanych na Voucherze.

III. Rozliczenia i reklamacje Voucherów

1. Nabywca w chwili zakupu Vouchera otrzymuje paragon fiskalny. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Nabywcy.

2. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towaru i/lub usługi przy użyciu Vouchera będą rozpatrywane przez Masami Sushi po

złożeniu pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

3. Podstawą uznania reklamacji towaru lub usługi jest paragon fiskalny wydany przy zakupie Vouchera.

IV. Postanowienia końcowe

1. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego treść w

całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

2. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej.

3. Masami Sushi zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia. Zmieniony

Regulamin będzie do wglądu na stronie internetowej Masami Sushi.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
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