
 

 

      

 

Karty Podarunkowe Dental Sense – Regulamin 

1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:  

a) Wydawca – Dental Sense sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku, ul. Myśliwska 33a/1.  

b) Klinika – położona na terytorium Polski placówka Dental Sense świadcząca usługi stomatologiczne.  

c) Karta Podarunkowa – imienna karta uprawniająca osobę, której imię i nazwisko zostały umieszczone na 

karcie do jej realizacji w Klinice.  

d) Nabywca – osoba, która w Klinice dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości 

równej wartości Karty Podarunkowej, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową.  

e) Użytkownik – posiadacz Karty Podarunkowej, którego imię i nazwisko zostało umieszczone na Karcie 

Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w Klinice.  

f) Usługi – usługi świadczone przez Wydawcę w Klinice. 

2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej o wartości wskazanej na Karcie 

Podarunkowej, nie mniejszej niż 500 zł a nie większej niż 5.000 zł, a następnie do przyjmowania jej do 

realizacji w Klinice. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie 

równej wartości Karty Podarunkowej. 

3. Karta Podarunkowa może być wykorzystana na Usługi wskazane konkretnie na Karcie Podarunkowej jeśli 

została na niej umieszczona taka informacja. Jeśli na Karcie Podarunkowej nie wskazano na jakie Usługi 

może być ona wykorzystana, Użytkownik może wykorzystać ją w celu zrealizowania dowolnych Usług 

oferowanych przez Wystawcę. 

4. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z punktem 2 powyżej przechodzą w całości na 

własność Wydawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej. 

5. W momencie, gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę o świadczenie Usług, przedstawiając do realizacji 

Kartę Podarunkową, kwota do wykorzystania na usługi świadczone w Klinice zostanie pomniejszona o kwotę 

należną Wydawcy za świadczenie usług. Fakt ten zostanie odnotowany w systemie Wydawcy oraz na Karcie 

Podarunkowej. 

6. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne. Nie jest także możliwe jej przekazanie innej 

niż wskazana na Kacie Podarunkowej osobie, ani w całości, ani w części. 

7. Karta Podarunkowa jest ważna w okresie wskazanym na Karcie Podarunkowej. Nie jest możliwe 

przedłużenie jej ważności. 

8. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę Karty Podarunkowej bądź takiej jej uszkodzenie, które 

uniemożliwia zidentyfikowanie osoby, na której rzecz została ona wydana. W takim przypadku 

Użytkownikowi ani Nabywcy nie przysługują względem Wystawcy żadne roszczenia. 

 



 

 

 

 

 

 

9. Wydawca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Karta Podarunkowa: 

a) może być zrealizowana wyłącznie w Klinikach;  

b) nie podlega wymianie na środki pieniężne;  

c) posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana. 

10. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w wypadku: 

a) upływu terminu jej ważności;  

b) uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym zidentyfikowanie na czyją rzecz 

została ona wydana.  

11. W wypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej Użytkownik nie wykorzysta 

środków na usługi świadczone w Klinikach, nie przysługuje mu prawo żądania zwrotu niewykorzystanych 

środków. 

12. W przypadku gdy cena Usług nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie 

wyższa niż kwota na jaką została wystawiona Karta Podarunkowa lub też niż kwota pozostała do 

wykorzystania, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić gotówką lub kartą płatniczą. 

13. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze 

pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika. 

14. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi mogą być składane w Klinikach w godzinach ich pracy, 

drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości na adres magdalena.gachewicz@mydentalsense.com 

lub tradycyjną pocztą. 

15. Nabywca poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty Podarunkowej oświadcza, że 

zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń 

i zobowiązuje się go przestrzegać. 

16. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.mydentalsense.com, w recepcji każdej 

z Klinik w godzinach jej pracy, a także może zostać przesłana Użytkownikowi po zgłoszeniu takiego żądania 

poprzez wysłanie wiadomości na adres info@mydentalsense.com. 

17. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza 

elektronicznego, nie jest kartą płatniczą. 

18. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa 

dotyczące bonów towarowych. 

19. Wystawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn. Zmienione 

warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej www.mydentalsense.com oraz 

w recepcji każdej z Klinik. 
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