
 

 

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) dárkové poukázky Izomat  

1. 

Dárkovou poukázku Izomat lze použít k platbě ve všech prodejnách společnosti Izomat Praha s.r.o. a to jednoduše jejím předložením na pokladně. 

2. 

Po své aktivaci (zakoupení poukázky) na pokladně prodejny Izomat Praha s.r.o. je dárková poukázka Izomat zpravidla uvolněna k platbě do 12 
hodin. Celou částku ani zůstatek na kartě nelze v žádném případě vyměnit za hotovost. 

3. 

Dárková poukázka Izomat je použitelná pro platbu nákupů: 
– zboží všeho druhu s garancí zvýhodněných cen na zboží produktové řady výrobců  ( obchodních partnerů )  uvedených na rubové straně 
poukázky 
– zboží, které prodejna společnosti Izomat Praha s.r.o. nemá v nabídce a objednává je u výrobce/dodavatele přímo pro konkrétního zákazníka 
(zákaznické objednávky), 
– a služeb poskytovaných přímo prodejnami Izomat Praha s.r.o (např. míchání barev apod.). 

4. 

Finanční částku určenou na poukázce je nutné vyčerpat v plné výši a to v jednorázovém nákupu. 

5. 

Hodnota na poukázce určuje nákup zboží v Kč a s DPH. 

6. 

Dárková poukázka není vázána na konkrétní osobu a je volně přenositelná. V každé prodejně Izomat je příslušný držitel dárkové poukázky 
považován za osobu, která je oprávněná z dárkové poukázky čerpat. 

7. 

Zakoupením dárkové poukázka Izomat v prodejně Izomat Praha s.r.o. a úplným vyčerpáním finanční částky se Izomat Praha s.r.o. a každá 
prodejna Izomat Praha s.r.o. zprošťují vůči zákazníkovi svých povinností vyplývajících z dárkové poukázky. 

8. 

Kredit na poukázce je neúročitelný a je platný stejně jako poukázka 12 kalendářních měsíců od data zakoupení.  

9. 

Izomat Praha s.r.o ani jednotlivé prodejny společnosti Izomat Praha s.r.o. nejsou odpovědné za ztrátu, poškození, zničení, zneužití, krádež nebo 
jiné zmizení dárkové poukázky. Náhrada nebo blokace dárkových poukázek jsou vyloučeny. Přechodná nemožnost uplatnění poukázky z důvodu 
technických závad na straně společnosti Izomat Praha s.r.o. zůstává vyhrazena. 

10. 

Na zakoupenou dárkovou poukázku nelze uplatnit nárok na vrácení zboží do 15 dnů. 

11. 

Izomat Praha s.r.o. si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady, kdykoli, změnit tyto Užívací podmínky (VOP) dárkové poukázky Izomat. 

12. 

Veškeré údaje a doklady v souvislosti s vystavením a čerpáním dárkové poukazy Izomat se uchovávají pouze do uplynutí zákonných lhůt pro 
uchování údajů. 

13.  

Zákazník zakoupením dárkové poukázky Izomat souhlasí s použitím osobních údajů, které je nutné vyplnit při použití poukázky Izomat. Společnost 
Izomat Praha s.r.o. se zaručuje, že tyto informace budou použity pouze v rámci společnosti Izomat Praha s.r.o. a to pouze k marketingovým účelům 
společnosti Izomat Praha s.r.o.  

Společnost Izomat Praha s.r.o. garantuje minimální 30% slevu u obchodních 

 

Izomat Praha s.r.o., vedení společnosti: Újezdská 224, Průhonice, 252 43, tel: +420 272 690 388, fax: +420 272 654 644 

 


