
Regulamin sprzedaży i realizacji Vouchera  Podarunkowego
Pracowni Portretowej 

Monika Malinowska „Paleta”

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1.    Vouchery Podarunkowe– karty upominkowe Pracowni Portretowej - Monika Malinowska
„Paleta, są dokumentami uprawniającymi do indywidualnego zamówienia usługi namalowania oraz
odbioru portretu olejnego na płótnie, autorstwa Moniki Malinowskiej, na podstawie udostępnionego

przez okaziciela Vouchera, zdjęcia  będącego jego własnością, nie naruszającego własności osób
trzecich, w ramach określonej na Voucherze  kwoty lub wyszczególnionego rodzaju portretu.

Udostępnienie zdjęcia w celu namalowania portretu, Pracowni Portretowej Monika Malinowska
„Paleta” jest darmowe i dobrowolne.  Udostępione zdjęcia nie zostaną wykorzystane przez firmę

Monika Malinowska „Paleta” w celu innym niż realizacja  zamówienia, bez zgody Zleceniodawcy.

2.    Wydawcą Voucherów Podarunkowych jest firma Monika Malinowska „Paleta”, z siedzibą przy
ul. A17 nr 10, 32-086 Węgrzce. NIP: 945-174-77-92, REGON 121137277

Vouchery Podarunkowe mają formę papierowego lub elekronicznego, imiennego zaproszenia,
zawierającego kwotę w złotych polskich – wartość obrazu i/lub wyszczególniony rodzaj portretu

format, oprawa itp.).

3.  Realizacja Vouchera odbywa się na ogólnych zasadach obowiązujących przy zamawianiu
portretów w Pracowni Portretowej Monika Malinowska „Paleta”  określonych w  Regulaminie na

stronie Pracowni.

4. Właścicielem Vouchera Podarunkowego Pracowni Portretowej Monika Malinowska „Paleta”  jest
Wydawca. Nabywca lub Użytkownik jest dysponentem Vouchera Podarunkowego Pracowni
Portretowej Monika Malinowska „Paleta”.  Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania

Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości wyszczególnionej na karcie  lub równiej
wyszczególnionego na karcie rodzajowi  portretu.

§ 2 

Realizacja Vouchera Podarunkowego

1.    Voucher Podarunkowy jest ważny od daty zakupu przez okres sześciu miesięcy.
Oznacza to, że w przeciągu sześciu miesięcy od daty zakupu możliwa jest realizacja Vouchera
poprzez zamówienie portretu lub odbiór innego obrazu z oferty pracowni, w ramach  środków

pieniężnych wyszczególnionych na Voucherze Podarunkowym.
Termin realizacji zamówionego portretu jest każdorazowo uzgadniany indywidualnie z Okazicielem

Vouchera i jest zależny od czynników takich jak wielkość zamówionego obrazu, ilość osób na
portrecie, ewentualne stylizacje etc. Termin realizacji portretu, ze względów technicznych nie może

być krótszy niż 3 tygodnie od momentu złożenia zamówienia przez Użytkownika Vouchera
Podarunkowego.

2. Voucher Podarunkowy Pracowni Portretowej Monika Malinowska „Paleta” po
przekroczeniu terminu jego ważności jest nieważny i nie uprawnia do dokonywania



dalszych zakupów i /lub zamówień w Pracowni Portretowej. W przypadku, gdy pomimo
upływu terminu ważności Vouchera Podarunkowego pozostaną niewykorzystane kwoty, to

kwoty te nie podlegają zwrotowi i nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń
Nabywcy i/lub Użytkownika.

3. W wypadku gdy Użytkownik skorzystał z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy,
Użytkownik otrzyma na podane konto bankowe zwrot kwoty stanowiącej równowartość

zakupionego przez Użytkownika Vouchera podarunkowego bez podania przyczyny w
terminie do 14 dni od daty zakupu.

5.    Za datę zakupu przyjmujemy datę wpłaty sumy na jaką Voucher Podarunkowy opiewa
lub równowartość wyszczególnionego na Voucherze portretu na konto firmy Monika

Malinowska „Paleta”
6.    Voucher nie może być zamieniony na środki pieniężne ( gotówkę ) w całości lub części
lub zwrócony wydawcy,  może być jednak wymieniony na inny niż portret  obraz lub obrazy

oferowane przez firmę Monika Malinowska „Paleta” na stronie  internetowej
http://www.malinowska.pl/index.php?p=1_4_obrazy-olejne-galeria-obraz-w-malarstwo-

galeria-malarstwa-art-ci-malarze- 
po wcześniejszym uzgodnieniu z Wydawcą Vouchera Podarunkowego

7.    Jeśli cena wybranego obrazu  lub obrazów przewyższa kwotę na jaką opiewa Voucher
Podarunkowy, Użytkownik Vouchera musi dopłacić różnicę.

8.Wydawca może odmówić realizacji Vouchera Upominkowego w przypadku kiedy zdjęcia
dostarczone przez Użytkownika nie spełniają warunków wymienonych w Punkcie 1. § 1 

Postanowień ogólnych niniejszego Regulaminu.

9.    Użytkownik  zamawia realizację Vouchera  pod numerem
 telefonu +48 606 85 36 50, lub adresem mailowym:  monika@malinowska.pl

10. Vouchery są wysyłane kurierem na drugi dzień roboczy od opłacenia zamówienia, lub w tym
samym dniu drogą elekroniczną.

Isnieje możliwość odebrania Vouchera w siedzibie firmy Monika Malinowska „Paleta”
po wcześniejszym umówieniu się.

§ 3 
Dodatkowe postanowienia 

1.    W przypadku utraty Vouchera, Klient ma możliwość otrzymania duplikatu. W tym celu
prosimy o kontakt z  Pracownią Portretową pod numerem telefonu +48 606 85 36 50, lub adresem

mailowym: monika@malinowska.pl. 
Koszt wysyłki duplikatu Vouchera ponosi Klient.

2.    W przypadku reklamacji realizacji Vouchera Podarunkowego, obowiązują ogólne zasady
funkcjonowania Pracowni Portretowej Moniki Malinowskiej „Paleta”, dostępne w Regulaminie na

stronie: www.malinowska.p/regulamin

3.    Dane oraz materiały udostępniane Pracowni Portretowej Monika Malinowska „Paleta” przez
Klienta w celu realizacji Vouchera będą przetwarzane przez Pracownię z zachowaniem przepisów

prawa stanowiących o ochronie danych osobowych. 

http://www.malinowska.pl/index.php?p=1_4_obrazy-olejne-galeria-obraz-w-malarstwo-galeria-malarstwa-art-ci-malarze-
http://www.malinowska.pl/index.php?p=1_4_obrazy-olejne-galeria-obraz-w-malarstwo-galeria-malarstwa-art-ci-malarze-
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4.  Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.malinowska.pl
oraz w siedzibie Pracowni. Na żądanie Użytkownika Wydawca przekaże Użytkownikowi treść

niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej
www.malinowska.pl/voucher

Co zyskujesz posiadając Voucher Podarunkowy?

Dzięki ofercie Voucherów Podarunkowych  Pracowni Portretowej Monika Malinowska „Paleta”
zyskujecie Państwo możliwość podarowania swoim bliskim  i przyjaciołom niepowtarzalnego i

ekskluzywnego prezentu, jakim jest profesjonalny portret olejny na płótnie malowany na podstawie
zdjęcia dostarczonego przez obdarowanego.

Znowu zapomniałeś/zapomniałaś o prezencie na urodziny bliskiej osoby lub innej ważnej okazji?
Pragniesz sprawić komuś miłą niespodziankę ale wahasz się jakiego rodzaju portret  lub obraz jest

w guście  obdarowanej osoby albo nie masz odpowiednich zdjęć do portretu?
Wręcz Voucher Podarunkowy Pracowni Portretowej Monika Malinowska „Paleta”

i miej pewność, że twój prezent będzie „trafiony”. Możliwość wyboru często jest najlepszym
prezentem.

Zakupiony Voucher Upominkowy można odebrać w Pracowni w dniu zakupu lub zostanie on do
Ciebie dostarczone kurierem na koszt firmy już na drugi dzień roboczy od daty zakupu, na terenie

Polski.

W przypadku wysyłek Voucherów za granicę, koszty oraz termin dostawy uzganiany jest
każdorazowo indywidualnie. 

Zapraszam do korzystania z Voucherów Podarunkowych Pracowni 
Portretowej Monika Malinowska „Paleta”!

monika@malinowska.pl    tel. +48 606 85 36 50
www.malinowska.pl
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http://www.malinowska.pl/voucher
http://www.malinowska.pl/

