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Regulamin korzystania z voucherów rabatowych  

Klubu Podróżników Apetyt na Świat 
 

 

1. Voucher rabatowy jest dokumentem upoważniającym Nabywcę (osoba fizyczna lub firma, 
która otrzymuje od Wystawcy voucher w zamian za środki finansowe przekazane na konto 
Wystawcy) do nabycia dowolnych usług turystycznych z oferty Klubu Podróżników Apetyt na 
Świat o wartości nominalnej wskazanej na tym dokumencie. 

2. Wystawcą vouchera jest Piotr Kaźnica, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Klub 
Podróżników Apetyt na Świat Piotr Kaźnica, ul. Kielnieńska 114, 80-299 Gdańsk, NIP: 554-186-
08-40. 

3. Każdy voucher posiada unikatowy numer ewidencyjny oraz datę ważności, która wynosi 12 
miesięcy od momentu jego wystawienia. 

4. Data ważności vouchera oznacza ostatni dzień, w którym można dokonać rezerwacji usługi 
turystycznej i opłacić ją posiadanym voucherem, przy czym termin realizacji tejże usługi 
może być późniejszy niż data ważności vouchera.  

5. Jeżeli wartość usługi turystycznej przekracza wartość vouchera, Nabywca vouchera ma 
prawo do wykorzystania vouchera jako częściowej zapłaty za usługę, przy czym voucher sta-
nowi jedynie uzupełnienie zapłaty do wartości nominalnej na jaką opiewa usługa.  

6. Vouchery można łączyć celem zapłaty za jedną usługę.  
7. Jeżeli wartość vouchera przekracza wartość usługi, pozostałe po zakupie usługi środki nie 

mogą zostać wykorzystane do następnej pełnej bądź częściowej zapłaty za usługę.  
8. Wystawca vouchera nie zwraca pozostałej różnicy pomiędzy wartością usługi a wartością 

vouchera.  
9. Usługę opłaca się za pomocą vouchera poprzez podanie jego unikatowego numeru w pro-

cesie dokonywania rezerwacji usługi turystycznej.  
10. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę).  
11. Vouchery wystawiane są na okaziciela. 
12. Nabywca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Wystawcę vouchera o jego utracie lub 

zagubieniu. 
13. Wystawca ma prawo odmówić realizacji vouchera w następujących przypadkach:  

a. upływu terminu ważności vouchera;  
b. uszkodzenia vouchera w stopniu uniemożliwiającym odczytanie unikalnego nu-

meru ewidencyjnego zapisanego na voucherze;  
c. gdy voucher został uprzednio zgłoszony jako skradziony. 

14. Nabywca vouchera zobowiązany jest do poinformowania osoby, której przekazany zosta-
nie voucher o konieczności zapoznania się z treścią regulaminu korzystania z voucherów 
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rabatowych Klubu Podróżników Apetyt na Świat oraz o konieczności stosowania się do 
jego postanowień. 

15. Dokonując zakupu vouchera Nabywca oświadcza, że zapoznał się i akceptuje treść niniej-
szego regulaminu. 

16. Wystawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu korzystania z voucherów rabato-
wych Klubu Podróżników Apetyt na Świat, z tym że wprowadzone zmiany będą obowiązu-
jące tylko w stosunku do Nabywców nowo wydanych voucherów a w stosunku do Nabyw-
ców którym vouchery wydano, będzie wiążący regulamin obowiązujący w chwili wystawie-
nia vouchera.  

17. Za oryginalny i ważny uznaje się tylko i wyłącznie voucher zakupiony za pośrednictwem 
sklepu internetowego Klubu Podróżników Apetyt na Świat lub bezpośrednio w biurze. 

18. Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za voucher, który został skradziony, utracony lub 
uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.  

19. W przypadku utraty vouchera po jego otrzymaniu Nabywcy lub osobie, której nabywca go 
przekazał, nie przysługuje w zamian nowy lub dodatkowy voucher.  

20. Wszelkie reklamacje związane z zakupem oraz użytkowaniem Vouchera będą rozpatrywane 
przez Wystawcę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez 
Nabywcę.  

21. Reklamacje na piśmie mogą być składane bezpośrednio w biurze Klubu Podróżników Ape-
tyt na Świat w godzinach otwarcia lub przesłane na piśmie na adres biura Wystawcy: Klub 
Podróżników Apetyt na Świat, ul. Kielnieńska 114, 80-299 Gdańsk, z dopiskiem "Voucher-
reklamacja".  

22. Regulamin obowiązuje od dnia 15.04.2020 r. 

 


