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Regulamin zakupu voucherów prezentowych
Strzelnicy w Sosnowcu
1. Data ważności
Zaproszenia wydawane są na okresy 1 – 4 miesięcy. Aby dowiedzieć się jaki okres ważności będzie miało aktualnie
zamawiane zaproszenie prosimy o kontakt telefoniczny: 781 495 887.

2. Wysyłka / odbiór voucherów
Wysyłka vouchera następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
Istnieje możliwość szybszej wysyłki zamówionego vouchera elektronicznego po okazaniu dowodu wpłaty / nadania
przelewu. Nie gwarantujemy natychmiastowej wysyłki voucherów po okazaniu dowodu wpłaty / nadania przelewu,
natomiast najpóźniej ich wysyłka realizowana jest następnego dnia do 12:00.
Dowody wpłaty oraz wszelkie inne wiadomości mailowe przesłane w odpowiedzi na mail potwierdzający zamówienie tj.
automat@strzelnica.net.pl są automatycznie usuwane i nikt nie zapoznaje się z ich treścią. Wszelką e-korespondencję
prosimy kierować, zgodnie z informacją w mailu potwierdzającym zamówienie na adres strzelnica@o2.pl
Vouchery elektroniczne wysyłane są na adres email podany w formularzu. Zdarza się, że wysłane przez nas wiadomości
są interpretowane jako spam. Prosimy dokładnie sprawdzać adres email wpisywany w formularzu oraz foldery maili
przychodzących w Państwa skrzynkach.
Vouchery fizyczne wysyłane są listem poleconym na adres podany w formularzu w polu „wiadomość dla strzelnicy”.
W przypadku braku adresu do wysyłki vouchera fizycznego w formularzu oraz braku kontaktu ze strony kupującego
w tej sprawie, niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie, na adres email podany w formularzu wysyłane jest
zaproszenie elektroniczne – w tym przypadku dodatkowa kwota 10zł nie jest zwracana.
Wysyłka voucherów fizycznych przy dużej ilości zamówień realizowana jest najpóźniej 48h po zaksięgowaniu wpłaty na
koncie.
Vouchery fizyczne można zakupić i/lub odebrać bezpośrednio na strzelnicy w Sosnowcu po wcześniejszym kontakcie
telefonicznym. Odbiór osobisty vouchera fizycznego nie zwalnia z dodatkowej opłaty 10zł.

3. Realizacja voucherów
Realizacja voucherów zakupionych za pośrednictwem strony http://strzelnica.net.pl lub bezpośrednio na strzelnicy
w Sosnowcu następuję wyłącznie na Strzelnicy w Sosnowcu przy ul. Braci Mieroszewskich 126B, 41-219 Sosnowiec
w godzinach pracy obiektu.
W celu zrealizowania vouchera niezbędna jest wcześniejsza rezerwacja mailowa lub telefoniczna pod dowolnym
z numerów telefonów widniejących na voucherze lub stronie internetowej.
WAŻNE – nie gwarantujemy możliwości wykorzystania voucherów w weekendy, dni ustawowo wolne od pracy oraz
w ostatni tydzień ważności vouchera.
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4. Płatności
Płatności za zamówione zaproszenie można dokonać przelewem lub gotówką w przypadku odbioru osobistego. Dane do
przelewu zamawiający otrzymuje w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.
Do zaproszeń fizycznych bez względu na to, czy będą wysyłane za pośrednictwem poczty, czy odbierane osobiście należy
doliczyć 10,00zł / voucher.
W przypadku braku wcześniejszej płatności za voucher, osoba która będzie go realizowała zostanie o tym fakcie
poinformowana i poproszona o opłacenie vouchera na miejscu przed jego realizacją.
Brak możliwości płacenia kartą płatniczą.

5. Postanowienia końcowe
W razie wszelkich pytań, wątpliwości lub obaw bardzo prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 781 495 887 lub
mailowy na adres strzelnica@o2.pl
Wszystkie osoby korzystające ze strzelnicy i realizujące vouchery obowiązują zasady bezpieczeństwa i korzystania ze
strzelnicy zawarte w regulaminie strzelnicy w Sosnowcu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Strzelnicę w Sosnowcu zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz
na otrzymywanie od Strzelnicy w Sosnowcu informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r.
(Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
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