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REGULAMIN  BON PODARUNKOWY 
do wykorzystania na usługi informatyczne 

 
 

INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Wydawcą „BONU PODARUNKOWEGO” do wykorzystania na usługi informatyczne  jest INF-MEDIA z siedzibą w 
Żaboklikach, adres: ul. Kwiatowa 11, 08-110 Siedlce.  

2. Osobami uprawnionymi do korzystania z Bonu mogą być osoby powyżej 18 roku życia. 
 
 

WARUNKI REALIZACJI BONU 
 

1. Nabycie  BONU PODARUNKOWEGO przez Nabywcę oznacza wyrażenie zgody na treść niniejszego Regulaminu oraz 
zobowiązanie do jego przestrzegania.  

2. Użytkownik BONU PODARUNKOWEGO jest zobowiązany do poinformowania kolejnego Użytkownika, któremu przekazuje 
Bon, o treści niniejszego Regulaminu, a w szczególności o tym, że Bon może być zrealizowany jednorazowo wyłącznie w 
siedzibie Wydawcy.  

3. Każdy  Użytkownik nie będący Nabywcą poprzez przyjęcie BONU PODARUNKOWEGO oświadcza, że zapoznał się z treścią 
niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów. 

4. Wartość BONU PODARUNKOWEGO umieszczona jest każdorazowo na Bonie w PLN. 
5. BON PODARUNKOWY do jednorazowego wykorzystania na usługi informatyczne można zrealizować wyłącznie na niżej 

wymienione usługi wchodzące w zakres bonu, w godzinach pracy firmy.  
6. Bon może być zrealizowany wyłącznie po okazaniu i pozostawieniu go w siedzibie firmy Inf-media. 
7. Zakres usług realizowanych jednorazowo po okazaniu i pozostawieniu Bonu: 

 
 konserwacja mechaniczna laptopa/ komputera stacjonarnego, czyszczenie układu chłodzenia, wymiana pasty 

termoprzewodzącej, 
 odwirusowanie laptopa/ komputera stacjonarnego, 
 diagnostyka sprzętu, 
 instalacja systemu operacyjnego (bez zachowywania danych), 
 konfiguracja routera, 
 aktualizacja sterowników i oprogramowania w ramach posiadanych/zakupionych licencji, 

 
8. BON PODARUNKOWY nie jest środkiem płatniczym i nie może zostać zwrócony ani zamieniony na gotówkę w całości ani 

w części Nabywcy i/lub Osobie uprawnionej. 
9. Nie ma możliwości zwrotu gotówki w zamian za Bon, który opiewa na wartość wyższą niż wartość wykorzystanych usług. 
10. W przypadku, gdy wartość wykorzystanych usług jest wyższa niż wartość posiadanego Bonu, powstałą różnicę należy 

dopłacić gotówką w kasie firmy Inf-media. 
11. Warunkiem udzielenia świadczenia jest uprzednie uzgodnienie terminu jego wykonania poprzez skontaktowanie się z 

numerem 512 304 541.  
12. Bon należy zrealizować nie później niż do 31.12.2017. Bony niewykorzystane zgodnie z terminem określonym w treści 

Regulaminu tracą ważność i nie będą realizowane. 
13. Inf-media zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi na podstawie Bonu, jeśli Bon jest nieczytelny, zniszczony 

bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają się wątpliwości co do jego autentyczności. 
14. Inf-media nie ponosi odpowiedzialności za Bony, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich przekazaniu Nabywcy 

i/lub Osobie Uprawnionej. 
15. Ani Nabywcy ani Osobie Uprawnionej nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Inf-media z tytułu utraty (w tym 

również kradzieży) lub zniszczenia Bonu. 
 

KONTAKT I  REKLAMACJE 
 

1. Reklamacje przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej.  
2. Reklamacje dotyczące obsługi rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Nabycie Bonu oraz korzystanie ze świadczeń w ramach  Bonu nie łączy się z żadnymi  innymi promocjami ani rabatami 

udzielanymi przez Inf-media na jakiekolwiek usługi.  
 

mailto:biuro@inf-media.pl
http://www.inf-media.pl/

