


Premium
K O L E K C J A  L I F E S T Y L E

 
Prezent idealny to taki, który odpowiada na Twoje potrzeby oraz pragnienia

daje Ci wolność wyboru i jednocześnie gwarantuje, że wybór będzie trafny. Propozycje
przedstawione w Kolekcji Lifestyle zostały dobrane tak, by zapewnić różnorodność 

i jednakowo wysoką jakość.
 

To Ty decydujesz, który ze starannie wyselekcjonowanych produktów opisanych w tym
katalogu najlepiej pasuje do twojego stylu.

 
Zapoznaj się z propozycjami przedstawionymi w tej Kolekcji Lifestyle, wybierz jedną z nich i

zamów online, wykorzystując numer z bonu prezentowego, który znajdziesz w pudełku.



Wybierz Twój idealny prezent



Wybierz Twój idealny prezent



Pełną listę prezentów i ich opisy znajdziesz na Prezentokracja.pl, w zakładce "Masz bon?
Rezerwuj", po wprowadzeniu numeru referencyjnego z bonu prezentowego.



Jeśli otrzymałeś podarunek od swojego Prezentodawcy w postaci Bonu wystarczy że:
1) Wybierzesz Prezent (pełna lista prezentów dostępna na Prezentokracja.pl, zakładka
"Masz bon? Rezerwuj"). Wykorzystaj do tego numer referencyjny nadrukowany na Twoim
Bonie.
2) Złożysz zamówienie online 
W zamówieniu podaj swoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres na terenie Polski,
na który chcesz, aby został dostarczony Prezent. 
3) Wybrany Prezent zostanie dostarczony na wskazany przez Ciebie adres najpóźniej w
ciągu 21 dni od daty złożenia zamówienia.
 
Pomimo dołożenia najwyższych starań, z przyczyn od nas niezależnych, może dojść do
sytuacji w której wybrany przez Ciebie Prezent będzie niedostępny. W takim wypadku
skontaktujemy się z Tobą i, jeśli żaden z innych Prezentów z Katalogu nie będzie Ci
odpowiadał, zaoferujemy Ci od tego samego dostawcy inny Prezent, o wartości nie niższej
niż wartość Prezentu pierwotnego, o tej samej funkcjonalności i zbliżonej estetyce.

-  Zamówienie trzeba złożyć najpóźniej do dnia wskazanego na Bonie. Zamówienia złożone
po tej dacie nie będą realizowane.
-  To numer Twojego Bonu uprawnia do zamówienia Prezentu. Nie udostępniaj go osobom
niepożądanym. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli ktoś inny wykorzysta Twój Bon.
-  Po prawidłowym złożeniu zamówienia numer Bonu uważa się za wykorzystany.
Zamówione Prezenty nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
-  W razie nieodebrania Prezentu dostarczonego na adres wskazany w zamówieniu,
wstrzymamy się z jego ponownym przesłaniem do czasu pokrycia kosztów ponownej
dostawy przez odbiorcę.
-  Jeśli dostarczenie Prezentu opóźnia się skontaktuj się z nami. Jeżeli powstaną
jakiekolwiek przeszkody w dostawie Prezentu poinformujemy Cię o tym bezzwłocznie.
-  Przy dostarczeniu Prezentu sprawdź przy kurierze czy przesyłka nie została uszkodzona
w transporcie. Przyjęcie Prezentu stanowi przyznanie, że dostawa została wykonana
prawidłowo, a Prezent jest wolny od wad.

Chcemy abyś był zadowolony ze swoich Prezentów i cieszył się nimi jak
najdłużej, dlatego też:
-  W dniu dostawy sprawdź czy Prezent jest zgodny z opisem w Katalogu i
nie posiada widocznych wad. Jeśli okaże się, iż nie posiada cech
wskazanych w Katalogu lub nie funkcjonuje jak powinien, zgłoś to od razu
tego samego dnia.
-  Wady Prezentu, których nie można było wykryć w dniu dostawy, a które
ujawniły się w ciągu roku, zgłoś najpóźniej do trzech dni od daty ich
ujawnienia.
-  Pamiętaj, że zgłaszanie wad z naruszeniem powyższych terminów
wyłącza możliwość reklamacji.
-  Twoje zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpoznane nie później niż w
ciągu 21 dni. Brak reakcji w tym terminie nie oznacza uznania reklamacji za
zasadną.
-  W razie stwierdzenia wadliwości Prezentu, zostanie on naprawiony, a
jeżeli dokonanie naprawy nie jest możliwe w terminie 21 dni, zostanie
wymieniony na nowy lub w zamian zostanie doręczony inny Prezent o
zbliżonej wartości.
-  Prezent wadliwy musisz przesłać na swój koszt, ale już naprawione lub
wymienione Prezenty prześlemy sami.
-  Pamiętaj, że kupującym Prezent jest Twój Prezentodawca, dlatego nie
stosuje się przepisów prawa dotyczących zakupów dokonywanych przez
konsumentów.

Produkty alkoholowe znajdujące się w Katalogu sprzedawane i dostarczane
są Państwu przez: Winezja.pl Sp. z o.o., ul. Puławska 336, 02-819 Warszawa,
posiadającą ważną koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych.
 
Przyjmując Bony zobowiązują się Państwo do nieudostępniania ich osobom
niepełnoletnim. Zamówienia obejmujące Prezenty alkoholowe składane
przez osoby niepełnoletnie nie będą
realizowane.

Prezenty winne

Reklamacje

Pamiętaj!

Jak zamówić Prezent z Katalogu Lifestyle? Nic prostszego!

Regulamin Kolekcji Lifestyle



Kolekcja Lifestyle daje Ci wolność
wyboru i jednocześnie gwarantuje, 
że wybór będzie trafny. Propozycje
przedstawione w katalogu zostały
dobrane tak, by zapewnić różnorod-
ność i jednakowo wysoką jakość.  

To Ty decydujesz, który ze
starannie wyselekcjonowanych
produktów opisanych w tym
katalogu najlepiej pasuje do
Twojego stylu.  

Zapoznaj się z propozycjami
zawartymi w tej Kolekcji, wybierz
jedną z nich i zamów ją online, 
wykorzystując bon prezentowy, 
który znajdziesz w pudełku.

Prezent idealny to taki, który odpowiada na
Twoje potrzeby oraz pragnienia

Jak to działa?
1
Otrzymujesz 
Kolekcję Lifestyle

2
Wybierasz Twój idealny
Prezent

3
Zamawiasz online 

4
Otrzymujesz prezent

Pełna lista prezentów wraz z opisami
jest dostępna na stronie
Prezentokracja.pl, zakładka "Masz
bon? Rezerwuj". Wprowadź 
numer referencyjny z bonu
prezentowego, aby poznać wszystkie
propozycje prezentowe

na stronie Prezentokracja.pl,
zakładka Rezerwacja. Po złożeniu
zamówienia otrzymasz podsumo-
wanie na adres e-mail. Jeżeli
wszystkie dane są prawidłowe
potwierdź zamówienie w mailu
zwrotnym (pisząc „Potwierdzam”).
Jest to konieczne, aby rozpocząć
realizację zamówienia

Wybrany prezent zostanie
dostarczony na wskazany przez
Ciebie adres w ciągu 21 dni od
daty potwierdzenia przez Ciebie
zamówienia
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