podmínky
použití dárkové
karty
Všeobecné obchodní
podmínky
pro ČD
použíVání dárkoVých karet darkomat.cz

Platnost karty je 12 měsíců od data aktivace při zakoupení v provozovnách
smluvních prodejců zveřejněných na www.darkomat.cz, nebo do vyčerpání
peněžních prostředků (kreditu).
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v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1328
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Kartou nelze platit v eShop ČD, v prodejních automatech UNIPAJ, MOPAJ ani ve vlaku.
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3. Dárková karta může být použita k úplné nebo dílčí úhradě zboží či služeb
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4. Pokud obchodník z jakéhokoli důvodu vrátí peníze (například pokud Majitel Karty
vrátí zboží jako vadné), Vydavatel Karty takto vrácené peníze nepřipíše na Kartu.
Ostatní dotazy spojené se samotným uplatněním dárkové karty a návratky
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vrátilČD
hotově
jinými
zaplacených
služeb
Vám zodpoví
na nonstop
zákaznické
840 nebo
112 113,
platebními
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