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REGULAMIN PRZYJMOWANIA BONÓW 

 (zwany dalej „Regulaminem Bonów”) 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin Bonów określa zasady opłacania przez Klientów Zamówień składanych za 

pośrednictwem Sklepu z wykorzystaniem Bonów.  

2. Regulamin Bonów stanowi załącznik do regulaminu sklepu internetowego oponeo.pl. 

Wszelkie pojęcia pojawiające się w treści niniejszego Regulaminu Bonów mają znaczenie 

nadane we wspomnianym regulaminie sklepu internetowego – chyba że wyraźnie 

postanowiono inaczej. W szczególności zaś poniższe pojęcia definiuje się w następujący 

sposób: 

a) Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba 

nieposiadająca statusu Konsumenta).  

b) Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną 

www.oponeo.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.  

c) Sprzedawca, Administrator danych – Oponeo.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. 

Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy, 

pod numerem KRS 0000275601. Kapitał zakładowy: 13.936.000,00 zł, NIP: 953-24-

57-650, Regon: 093149847, nr tel. 52 341 88 00, nr faksu 52 341 88 50, adres e-mail: 

info@oponeo.pl.  

d) Bon – bon wystawiony przez Sprzedawcę w formie elektronicznej, na zasadach 

określonych w niniejszym Regulaminie Bonów, stanowiący bon różnego 

przeznaczenia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług.  

 

§2 

Bony 

1. Sprzedawca może wystawiać Bony, których treść określa w szczególności: a) numer 

Bonu, b) oznaczenie posiadacza, c) wartość Bonu oraz d) datę ważności. 

2. Kupujący może wykorzystać Bony celem zapłaty za Towary kupowane za pośrednictwem 

Sklepu – na poniższych zasadach: 

a) Bon może być wykorzystany wyłącznie przez posiadacza wskazanego w treści Bonu, 

chyba, że Bon jest wydany na okaziciela. Zbywanie Bonów jest niedopuszczalne. 

b) Zamówienie opłacane przy pomocy Bonu musi być złożone najpóźniej w ostatnim dniu 

ważności Bonu. Po tym okresie Bon wygasa. 

c) Opłacenie Zamówienia z wykorzystaniem Bonu możliwe jest wyłącznie w przypadku 

Zamówień złożonych pocztą elektroniczną. 

d) W chwili wykorzystania Bonu – Kupujący musi na żądanie Sprzedawcy ujawnić w 

szczególności numer Bonu. 

3. W przypadku wskazania Bonu jako sposobu płatności: 

a) jeżeli wartość Zamówienia przewyższa wartość Bonu – Kupujący zobowiązany jest 

dopłacić różnicę gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej (za pobraniem). 

b) jeżeli wartość Bonu jest niższa niż wartość Bonu – różnica nie podlega zwrotowi. 

c) jeżeli po wydaniu przedmiotu Zamówienia Kupujący będący konsumentem dokona 

zwrotu towaru (tj. odstąpi od umowy sprzedaży towaru w trybie ustawy z dnia 30 maja 
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2014 r. o prawach konsumenta) – obowiązek zwrotu płatności przez Sprzedawcę 

realizowany jest poprzez zwrot Bonu albo w inny uzgodniony przez Strony sposób (np. 

w formie wymiany Towaru na inny). Kupujący nie możne w szczególności żądać zwrotu 

płatności w gotówce. 

4. W przypadku gdy Kupujący opłaca Zamówienie z wykorzystaniem Bonu, wówczas-  w 

braku innych, wyraźnych zastrzeżeń – Kupujący nie ma prawa do jednoczesnego 

korzystania  z jakichkolwiek akcji promocyjnych organizowanych równolegle przez 

Sprzedawcę. 

5. Skorzystanie z Bonu pozostaje bez wpływu na formę dokumentu wystawianego przez 

Sprzedawcę w związku z umową sprzedaży Towaru (który zasadniczo stanowi faktura 

VAT). 

 

§3 

Postanowienia końcowe 

1. Treść niniejszego Regulaminu Bonów dostępna jest w każdym czasie w obrębie witryny 

Sklepu. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Bonów zastosowanie znajdują 

postanowienia regulaminu sklepu internetowego oponeo.pl lub powszechnie 

obowiązujące przepisy. Dotyczy to w szczególności trybu wprowadzania zmian w 

Regulaminie Bonów. 


