
Regulamin Bonów Upominkowych 

 

Bony Upominkowe styl.pl (zwane dalej „Bonami”) służą do nabywania produktów znajdujących się 
w ofercie sklepu internetowego STYL. 

Bony można nabywać za pośrednictwem strony internetowej www.styl1.pl 

Bon dodajemy do koszyka jak zwykłe zamówienie.  

Bony wysyłane są elektronicznie po zakupie w raz z kodem w celu jego wykorzystania. 

Bon zawiera kod rabatowy do wykorzystania w naszym sklepie oraz datę ważności. 

Bonu upominkowego nie można kupić płacąc innym bonem lub kodami rabatowymi. 

W przypadku złożenia jednego zamówienia na Bon elektroniczny oraz inne produkty, przy 
jednoczesnym wyborze opcji „płatność przy odbiorze”, kod dla wykorzystania bonu zostanie 
wysłany mailem po otrzymaniu wpłaty. 

 

W celu wykorzystania Bonu należy dodać interesujące Cię produkty do koszyka, a następnie: 

• jeśli wartość zakupionego towaru (wraz z kosztami dostawy) nie przekracza wartości bonów, 
w formularzu zamówienia zaznaczyć "za pobraniem"; 

• jeśli wartość zakupionego towaru (wraz z kosztami dostawy) przekracza wartość bonu/ów, 
w formularzu zamówienia zaznaczyć sposób płatności, w jaki będziesz regulować różnicę. 

W obu przypadkach w polu "kod rabatowy" należy wpisać numer bonu. 

 

Przy użyciu Bonów nabywać można dowolne produkty będące w ofercie sklepu internetowego 
STYL przy czym: 

• Bon opiewa na produkty o łącznej wartości nie wyższej niż wartość zaznaczona na Bonie; 

• Bon pokrywa także koszty wysyłki pod warunkiem, że wartość zamawianych produktów oraz 
koszty przesyłki są łącznie niższe niż wartość bonu. Gdy wartość łączna zamówienia, tj. wartość 
zamawianych produktów plus koszty przesyłki przewyższają wartość bonu różnicę należy 
uregulować pieniężnie - bez względu na formę płatności: gotówką przy odbiorze, przelewem 
etc.; 

• używając Bon (Bony) o wartości wyższej niż wartość zamówienia, do którego zostały użyte, 
styl1.pl nie wydaje reszty ani w postaci gotówki, ani w postaci Bonów. 

 

Bon może być wykorzystany do końca dnia, którego data widnieje w prawym dolnym rogu Bonu. 

Przy zakupie towarów za Bony, nie jest możliwy zwrot gotówki w przypadku zwrotu towaru przez 
Klienta – wydajemy wtedy Bon z terminem Bonu pierwotnego. 

Bon nie może zostać wymieniony na pieniądze. 

Na życzenie Klienta wystawiana jest nota księgowa przy nabyciu Bonów. 

 
 
W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu : styl1@styl1.pl lub 512692337 


