
Poukaz Gift Card PUPA je možné zakúpiť vo všetkých 
výhradných predajniach značky PUPA na území Sloven-
ska.
Zoznam predajní, v ktorých sa dá poukaz použiť a všeo-
becné podmienky jeho používania nájdete na adrese:

https://www.pupa.it/gift-card-regulation/
 
Gift Card PUPA je poukaz vydaný na držiteľa, ktorý 
možno použiť jednorázovo, alebo opakovane. Poukaz 
je vydaný len na súkromné účely, ako spôsob platby za 
nákup tovaru predávaného vo výhradných predajniach 
PUPA, zapojených do tohto programu (zoznam predajní 
nájdete na uvedenej internetovej stránke).

Poukaz Gift Card PUPA  je možné zakúpiť v rôznych ce-
nových hladinách a to od najnižšej v hodnote 10,- Eur, 
po najvyššiu v hodnote 500,- Eur. Jeho aktivácia je bez 
poplatku. Poukaz Gift Card PUPA sa nedobíja a na jeho 
kúpu sa nevzťahujú žiadne zľavy ani akcie akéhokoľvek 
typu. 

Platnosť poukazu Gift Card PUPA je 12 mesiacov odo 
dňa jeho vydania. Je to poukaz “na viac použití”, ktorý 
je možné použiť pri viacerých nákupoch až do úplného 
vyčerpania jeho hodnoty, prípadne na zaplatenie časti 
nákupu.

Gift Card PUPA je možné uplatniť okamžite od jeho vy-
dania zákazníkovi pri pokladni. Zákazníkovi bude vy-
daný poukaz s informáciou o hodnote a dátume vydania 
od ktorého plynie jeho obdobie platnosti (12 mesiacov). 
Poukaz Gift Card PUPA je potrebné si starostlivo uscho-
vať.
Ak je celková hodnota na pokladničnom bloku nižšia 
ako hodnota poukazu Gift Card PUPA, rozdiel je možné 
použiť pri ďalšom nákupe. Ak je celková suma na pokla-
dničnom bloku vyššia ako hodnota poukazu Gift Card 

PUPA, rozdiel je možné doplatiť bežnými platobnými pro-
striedkami, ktoré predajne PUPA akceptujú. Pri pokladni 
akejkoľvek  predajne PUPA zapojenej do tohto programu 
si s poukazom Gift Card PUPA môžete kedykoľvek skon-
trolovať jeho zostatkovú hodnotu.

Gift Card PUPA sa nedobíja. Poukaz nemožno použiť 
na kúpu iných platobných poukazov a nedáva možn-
osť vrátenia peňazí. V prípade krádeže, straty alebo 
poškodenia poukazu, ktoré by znemožnilo načítanie jeho 
čiarového kódu alebo číselného kódu, sa poukaz nedá 
zablokovať. Takto poškodený poukaz nemožno vymeniť 
a ani za neho žiadať vrátenie finančných prostriedkov.
Spoločnosť Beauty Shop s.r.o. nenesie žiadnu zodpove-
dnosť za nenáležité a podvodné použitie poukazu Gift 
Card PUPA.
Po uplynutí doby platnosti nie je možné Gift Card PUPA 
použiť a jej držiteľ nemá nárok na žiadnu formu náhrady 
zvyšného kreditu.
Kúpou a použitím poukazu Gift Card PUPA súhlasíte s 
uvedenými podmienkami používania, ktoré nájdete na  
adrese:

https://www.pupa.it/gift-card-regulation/

Tieto pravidlá platia od 1.novembra 2021 až do ich výs-
lovnej zmeny, doplnenia alebo náhrady.
Všetky žiadosti o informácie alebo reklamácie používania 
Gift Card PUPA môžete posielať na Služby zákazníkom 
na adresu www.pupamilano.sk/customer-care

PRAVIDLÁ A VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA POUKAZU GIFT CARD PUPA


