REGULAMENT ȘI CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE A CARDULUI CADOU PUPA
Cardul Cadou PUPA poate fi achiziționat în toate punctele de vânzare directă având marca unică PUPA de pe
teritoriul național.
Lista magazinelor participante și condițiile generale de
utilizare sunt disponibile la următoarea adresă:

În orice moment pe durata valabilității Cardului, soldul
rămas al Cardului Cadou poate fi verificat accesând casieria unuia dintre punctele de vânzare PUPA participante la această inițiativă, cu condiția prezentării Cardului.

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

Cardul Cadou PUPA nu poate fi reîncărcat, nu poate fi
utilizat pentru achiziționarea altor vouchere și nu vă dă
dreptul la rambursări în numerar. În caz de furt, pierdere
sau deteriorare de natură să facă iligibil codul de bare
sau codul numeric asociat acestuia, Cardul nu poate fi
blocat și nu va fi înlocuit sau rambursat.
Pupa Milano Romania Srl nu își asumă niciun fel de răspundere pentru utilizarea necorespunzatoare sau frauduloasă a Cardurilor Cadou PUPA.

Cardul Cadou PUPA este un voucher emis purtătorului,
care poate fi utilizat doar pentru uz privat ca metodă de
plată pentru achiziții viitoare, în una sau mai multe ocazii,
de articole vândute în magazinele PUPA participante la
această inițiativă (listă disponibilă pe site-ul indicat mai
sus).
Cardul Cadou PUPA va fi disponibil in diverse valori fixe
de cel puțin 50 RON și cel mult 2.000 RON, nu implica niciun cost de activare si nu este reincarcabil; pentru
achizitionarea acestuia nu se pot aplica reduceri si/sau
promotii de orice fel.
Cardul Cadou PUPA are o valabilitate de 12 luni de la
data emiterii sale. Este un card “scalar” și, prin urmare,
poate fi utilizat pentru mai multe achiziții până la epuizarea completă a valorii conținute sau pentru plata parțială
a unei achiziții.
Cardul Cadou PUPA poate fi utilizat din momentul emiterii sale de la casieriile magazinelor participante. La emitere, clientului i se va acorda un voucher de achiziție care
va fi păstrat de acesta și care va indica valoarea Cardului
și data emiterii pentru atestarea perioadei de valabilitate
a Cardului (12 luni).
Dacă totalul bonului de achiziție este mai mic decât valoarea Cardului Cadou, diferența poate fi utilizată pentru o
achiziție viitoare. Dacă, pe de altă parte, totalul bonului
de achiziție este mai mare decât valoarea Cardului Cadou, diferența poate fi achitată cu una dintre metodele
obișnuite de plată acceptate de magazinele PUPA.

După data expirării, Cardul Cadou PUPA nu mai poate fi
utilizat iar purtătorul nu va avea dreptul la nicio formă de
rambursare a creditului rămas.
Achizitionarea si utilizarea Cardului Cadou PUPA presupune acceptarea prezentelor condiții de utilizare, care
sunt disponibile la următoarea adresă:
https://www.pupa.it/gift-card-regulation/
Prezentul regulament este valabil începând cu data de
8 Noiembrie 2021 și până la modificarea, completarea
sau înlocuirea expresă a acestuia.
Orice solicitare de informații sau reclamație referitoare la
utilizarea Cardului Cadou PUPA poate fi trimisă serviciului clienți la adresa www.pupamilano.ro/customer-care

