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DÁRKOVÝ CERTIFIKÁT - PRAVIDLA A PODMÍNKY
Dárkový certifikát je mo né objednat e-mailem, p es webové stránky, telefonicky nebo osobn . Po slo ení
finan ní ástky vybrané cenové varianty v hotovosti nebo bankovním p evodem, vám bude certifikát zaslán na
Vámi zadanou adresu, a nebo p edán osobn .
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PODMÍNKY VYU ITÍ
Dárkový certifikát (Dále jen DC) je ur en k vyu ití p edplacených slu eb u spole nosti RENY TRADE
(Dále jen RT).
DC lze pou ít také pro áste nou úhradu po adovaných slu eb s doplatkem do skute né vý e
po adovaných slu eb.

POU ITÍ CERTIFIKÁTU
Certifikát lze pou ít na úhradu vybrané slu by z nabídky RT. P esný druh a rozsah slu eb si zákazník
vybere p i objednání slu eb RT.
Certifikát je nutné vy erpat v celé vý i, nedo erpaná ástka se nevyplácí! Certifikát nelze finan
vyplatit!

HODNOTA CERTIFIKÁTU
Certifikát má hodnotu odpovídající ástce uvedené na DC a, která byla uhrazena v hotovosti nebo
edem ve prosp ch ú tu RT.
ed vyu itím tedy provedením vybrané slu by, zákazník p edlo í DC spole nosti RT, která jej odebere a
znehodnotí, poté m e být slu ba provedena.

PLATNOST CERTIFIKÁTU
DC je platný s vypln nou ástkou za kterou byl certifikát po ízen, razítkem a podpisem vystavovatele DC,
tedy pracovníkem spole nosti RT a datem vystavení DC.
Certifikát je platný 6 m síc od data vystavení uvedeném na DC.
DC není platný v t chto p ípadech: a) po ukon ení doby platnosti certifikátu, b) bez razítka a podpisu
RT, c) po provedení dané slu by, d) bez ádn vypln ných údaj , uvedených v bod IV. odstavci 1,
pravidel a podmínek DC, e) v p ípad nep edání DC pracovníkovi RT

ZÁV RE NÉ UJEDNÁNÍ
Zákazník je povinen zamluvit a objednat si termín provedení v p edstihu aby nedo lo k blokování
íslu ného termínu jinou ádn objednanou zakázkou. V p ípad , e termín vybraný zákazníkem bude
ji obsazený navrhne pracovník RT jiný náhradní termín.
DC nemá p ednost p ed ji
ádn objednanými zakázkami, které byly zamluveny a objednány p ed
objednáním slu eb na DC.
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