
REGULAMIN KORZYSTANIA Z TALONÓW TOWAROWYCH SIECI 

F.H.U.HITPOL 
 

  

1.  F.H.U Hitpol emituje Talony towarowe, które 

upoważniają posiadaczy do ich realizacji na warunkach 

określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. Talony towarowe F.H.U. Hitpol posiadają 

zabezpieczenie w formie hologramu i emitowane są w 

trzech nominałach (10zł, 20zł, 50zł). 

3. Każdy talon towarowy posiada indywidualne 

oznaczenie: 

- datę ważności 

- informację tekstową 

- hologram 

- logo 

4. Bon nie może zostać wymieniony na pieniądze ani nie może stanowić przedmiotu obrotu 

handlowego innego niż określony w niniejszym regulaminie. 

5. Talony są ważne i mogą być realizowane do dnia uwidocznionego na awersie wyłącznie w 

określonych przez F.H.U. Hitpol punktach sprzedaży. Punkty te będą oznakowane w 

odpowiedni sposób, w szczególności poprzez zamieszczenie tabliczki informującej o 

akceptowaniu Talonów F.H.U. Hitpol jako formy płatności za zakupione towary i usługi w 

tych punktach świadczone. Wykaz punktów akceptujących Talony znajduje się na 

www.hitpol.pl 

6. Punkty przyjmują wyłącznie Talony nieuszkodzone posiadające zabezpieczenia przed 

ewentualnym sfałszowaniem (hologram koloru srebrnego w kształcie koła zawierający słowo 

„ SECURITY”). 

7. Talony F.H.U. Hitpol nie będą realizowane, jeżeli są nieczytelne, zniszczone bądź w 

jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości, co do ich autentyczności.  

8. Użytkownikowi Talonu nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce w przypadku, 

gdy wartość zakupionego towaru lub usługi jest niższa niż nominał talonu. 

9. Użytkownik jest zobowiązany do zapłacenia różnicy gotówką, kartą kredytową lub 

zrealizowania kolejnego Talonu (wedle swojego wyboru), gdy wartość zakupionego towaru 

jest wyższa niż nominał Talonu. 

10. F.H.U Hitpol nie odpowiada za zgubienie bądź uszkodzenie Talonów towarowych. 



11. F.H.U. Hitpol nie będzie wydawać Talonów w miejsce talonów nieważnych, zagubionych 

lub uszkodzonych. 

12. Użytkownik Talonu nie może nanosić samodzielnie na nim żadnych zmian.  

13. Każdy talon towarowy może być wykorzystany jednorazowo. 

14. Kupony są własnością F.H.U. Hitpol. 

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy kodeksu cywilnego.  

FUNKCJONOWANIE ZNAKÓW LEGITYMACYJNYCH EMITOWANYCH PRZEZ 

F.H.U. HITPOL JEST ZGODNE Z NOWELIZACJĄ USTAWY O ZWALCZANIU 

NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI OBOWIĄZUJĄCEJ PO 9 LISTOPADA 2002 ROKU. 

 


