
Regulamin Kart Podarunkowych 
 
DEFINICJE 

• Serwis– serwis internetowy wypożyczania zabawek oraz pomocy edukacyjnych dostępny pod 
adresem: www.figlisto.pl, którego właścicielem i administratorem jest STILO Marek Wąsowski; 

• STILO Marek Wąsowski (dalej: STILO) - działalność gospodarczą wpisana do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. 
gospodarki, NIP 5213472145, REGON 387022875, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 
31a/33, kod pocztowy: 80-312, adres e-mail: hello@figlisto.pl , będąca właścicielem i 
administratorem Serwisu; 

• Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z Serwisu, zawiera 
ze STILO umowę najmu na podstawie której wypożycza Rzecz za pośrednictwem Serwisu oraz na 
rzecz której świadczone są drogą elektroniczną przez STILO inne wskazane w Regulaminach usługi; 

• Regulamin – regulamin serwisu internetowego wraz z niniejszym Regulaminem Kart 
Podarunkowych, oraz wszelkimi ewentualnymi załącznikami i dodatkami, określający zasady 
świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez STILO w ramach Serwisu oraz prawa i 
obowiązki Użytkownika i STILO; 

• Rzeczy – rzeczy ruchome – zestaw zabawek lub pomocy edukacyjnych - które są oferowane 
Użytkownikom przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu i które mogą być przedmiotem 
umowy wypożyczenia zawartej pomiędzy Użytkownikiem a STILO, zgodnie z postanowieniami 
Regulaminu; 

• Karta Podarunkowa – rodzaj bonu towarowego, który Użytkownik może nabyć za pośrednictwem 
Serwisu, uprawniającego Użytkownika lub wskazaną przez niego osobę trzecią do dokonywania 
płatności z tytułu usług wypożyczenia Rzeczy świadczonych w ramach Serwisu; 

• Kod kuponu- ciąg znaków alfanumerycznych zapisany na karcie podarunkowej, 
• Dostawca – przewoźnik działający na zlecenie STILO, za pośrednictwem którego dokonywana jest 

dostawa oraz zwrot Rzeczy; 
• Subskrypcja – pakiet usług uprawniający Użytkownika do korzystania z usług wypożyczenia Rzeczy 

w ramach Serwisu na preferencyjnych warunkach, rozliczany w okresach miesięcznych; 
• Konto – dedykowana Użytkownikowi część Serwisu, dostępna dla Użytkownika po zalogowaniu, w 

której gromadzone są dane Użytkownika, w tym informacje o złożonych przez Niego 
Zamówieniach; 

• Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika składane za pośrednictwem Serwisu, zmierzające 
bezpośrednio do zawarcia ze STILO umowy, na podstawie której Użytkownik wypożycza Rzecz; 
 
 

 
KARTA PODARUNKOWA 

1. Karta Podarunkowa umożliwia dokonywanie płatności z tytułu usług wypożyczenia Rzeczy 
świadczonych w ramach Serwisu. 

2. Użytkownik posiadający Konto w Serwisie może nabyć Kartę Podarunkową, poprzez wybór na 
stronie internetowej Serwisu zakładki “Karta Podarunkowa” oraz postępowanie zgodnie z 
komunikatami wyświetlanymi na stronie internetowej Serwisu. 

3. Dostępne są następujące formy płatności z tytułu nabycia Karty Podarunkowej: 
1. Przelew tradycyjny na numer konta bankowego STILO. 

4. Użytkownik, który dokona zamówienia Karty Podarunkowej otrzyma numer konta bankowego do 
dokonania przelewu tradycyjnego w drodze wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej 
podany przez Użytkownika podczas składania zamówienia. 

5. Użytkownik jest zobowiązany opłacić Zamówienie w ciągu 2 dni roboczych, w przeciwnym wypadku 
zamówienie zostaje anulowane. 

 
 
 



 
6. Dostępna jest następująca forma dostarczenia nabytej Karty Podarunkowej w terminie 

1. wysyłka za pośrednictwem Dostawcy, będącego operatorem usług kurierskich, na 
wskazany przez Użytkownika adres, 

2. wysyłka za pośrednictwem Dostawcy, będącego operatorem usług kurierskich, na 
wskazany przez Użytkownika adres punktu odbioru „paczkomat”. 

3. Wysyłka wersji cyfrowej za pomocą wiadomości e-mail. 
 

7. Użytkownik, który dokona zakupu Karty Podarunkowej otrzyma potwierdzenie jej nabycia i 
zarejestrowania w drodze wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej podany przez 
Użytkownika. 

8. Po wydaniu Karty Podarunkowej Użytkownikowi, STILO nie ponosi odpowiedzialności z tytułu 
uszkodzenia, zniszczenia, utraty (w tym kradzieży) lub nieuprawnionego użycia przez osobę trzecią 
Karty Podarunkowej, zaistniałych z przyczyn niezależnych od STILO. Użytkownik jest wyłącznie 
odpowiedzialny za poprawne użycie i bezpieczeństwo Karty Podarunkowej po jej wydaniu przez 
STILO. 

9. Użytkownik może nabyć Kartę Podarunkową zawierającą kod kuponu, który uprawnia do rabatu w 
wysokości 100% wartości opłaty początkowej utworzonych specjalnie w tym celu planów 
subskrypcyjnych które opublikowane zostaną w Serwisie od dnia 01.01.22. Wartość udzielonego w 
ten sposób rabatu równa wartości Karty Podarunkowej w chwili sprzedaż. 

10. Kod kuponu może zostać użyty w celu uzyskania rabatu tylko dla produktu dla jakiego został 
przewidziany. Użytkownik zostanie pokierowany przez informacje w serwisie dla właściwego 
wyboru produktu, oraz zostanie powiadomiony o poprawnym naliczeniu rabaru. 

11. Użytkownik może nabyć kartę podarunkową o wartości: 
1. 69 zł –  równowartość 1 miesiąca dostępu do zasobów wypożyczalni, 
2. 264 zł – równowartość 3 miesięcy dostępu do zasobów wypożyczalni, 
3. 462 zł - równowartość  6 miesięcy dostępu do zasobów wypożyczalni, 

 
12. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne. 
13. Aby dokonać płatności Kartą Podarunkową Użytkownik w procesie składania Zamówienia planu 

subskrypcyjnego wypełnia odpowiednie pole wpisując unikalny kod kuponu z Karty Podarunkowej 
zgodnie z regulaminem ogólnym serwisu. 

14. Okres ważności Karty Podarunkowej rozpoczyna się 1 stycznia 2022r. i kończy się 14 stycznia 
2022r. 

15. Po upływie okresu ważności Karty Podarunkowej nie można dokonać nią płatności w Serwisie. W 
przypadku, gdy pomimo upływu okresu ważności Karty Podarunkowej na Karcie Podarunkowej 
pozostaną niewykorzystane środki, nie podlegają one zwrotowi. 

16. Użytkownik może dokonać wyboru następujących rodzajów Karty Podarunkowej: 
1. w wersji materialnej – Karta Podarunkowa mająca postać papierowej karty z unikalnym 

kodem, zostanie dostarczona pod adres wskazany przez Użytkownika za pośrednictwem 
Dostawcy. 

2. w wersji cyfrowej  -  Karta Podarunkowa mająca formę pliku PDF zawierającego dane 
niezbędne do druku karty z unikalnym kodem, karta w wersji cyfrowej przesyłana jest 
wyłącznie za pomocą wiadomości e-mail. W terminie od 21.12.2021 do wyczerpania 
zapasów wersja cyfrowa jest jedynym dostępnym rodzajem Karty Podarunkowej.  

17. Użytkownik może nabyć Kartę Podarunkową, która uprawnia wskazaną przez Użytkownika osobę 
trzecią do korzystania z Karty Podarunkowej. Osoba trzecia może korzystać z Karty Podarunkowej 
po założeniu Konta Użytkownika w Serwisie i wybraniu planu subskrypcji zgodnej z wartością na 
Karcie Podarunkowej (1 miesiąc, 3 miesiące albo 6 miesięcy) sekcji strony przeznaczonej dla 
użytkowników z kartą podarunkową. 

18. Koszty dostarczenia Karty Podarunkowej pod wskazany przez Użytkownika adres ponosi 
Użytkownik. 

19. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, ani elektroniczną kartą 
płatniczą w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. 



20. Użytkownik może zgłosić reklamację w związku z zakupem oraz używaniem Karty Podarunkowej. 
Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres hello@figlisto.pl. 
W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien zwięźle przedstawić powody zgłoszenia 
reklamacji. STILO niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni poinformuje Użytkownika o 
sposobie rozpatrzenia reklamacji. 

21. W przypadku nabycia Karty Podarunkowej przez Konsumenta, zastosowanie znajdują przepisy 
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683, ze zm.).  

22. Użytkownik ma prawo do zwrotu niewykorzystanej Karty Podarunkowej w terminie 14 dni od daty 
zaksięgowania wpłaty na koncie STILO. 

23. Zwrot środków następuje na konto, z którego pochodzi wpłata za Kartę Podarunkową w terminie 
do 7 dni roboczych.   

24. W przypadku zwrotu Użytkownik ponosi koszty dostarczenia Karty Podarunkowej na adres 
wskazany przez STILO. 

25. Ze względów bezpieczeństwa w chwili otrzymania zgłoszenia kod kuponu z Karty Podarunkowej 
zostaje unieważniony. 

26. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie 
przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.  

27. STILO zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Kart Podarunkowych w każdym czasie bez 
podania przyczyn. Zmienione warunki Regulaminu Kart Podarunkowych zostaną 
udostępnione na stronie internetowej  www.figlisto.pl w zakładce regulamin. 

http://www.figlisto.pl/

