
REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH TOYS”R”US 

(dalej również: „Regulamin”) 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady nabywania i korzystania z Karty Podarunkowej 

Toys”R”Us. 

2. Definicje terminów pisanych wielką literą w niniejszym Regulaminie mają następujące 

znaczenie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej: 

a. Wydawca - firma Toys”R”Us Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Marynarskiej 19 A, kod pocztowy 02-674, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta 

stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000380609, o numerze NIP: 527-

265-03-58, REGON: 142849640, o Kapitale Zakładowym wpłaconym w całości 

– 50.000.000,00 zł; 

b. Sklep Toys”R”Us - stacjonarny punkt sprzedaży Towarów, wchodzący w skład 

sieci sklepów Toys”R”Us prowadzonych przez Toys”R”Us Poland Sp. z o.o., 

znajdujący się na terytorium Polski; 

c. Sklep Internetowy Toys”R”Us - platforma sprzedaży Towarów oraz świadczenia 

usług oferowanych przez Toys”R”Us Sklep Internetowy Sp. z o.o. Sp. k., 

prowadzona przez Toys”R”Us Sklep Internetowy Sp. z o.o. Sp. k., stanowiąca 

zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem 

adresu URL: http://toysrus.pl; 

d. Karta Podarunkowa Toys”R”Us - bon towarowy różnego przeznaczenia (w 

rozumieniu przepisów ustawy o VAT) posiadający unikalny numer 

identyfikacyjny, wydawany w stacjonarnych punktach sprzedaży prowadzonych 

przez Toys”R”Us Poland Sp. z o.o. uprawniający do nabycia towarów i usług 

oferowanych do sprzedaży Sklepach Toys”R”Us Poland Sp. z o.o., do 

maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości karty; 

e. Nabywca - osoba, która nabywa od Wydawcy Kartę Podarunkową Toys”R”Us 

w zamian za przekazane środki pieniężne; 

f. Użytkownik - Nabywca lub inny dysponent Karty Podarunkowej Toys”R”Us; 

g. Towary - rzeczy i usługi oferowane w Sklepie Internetowym Toys”R”Us lub w 

Sklepach Toys”R”Us; 

3. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej Toys”R”Us 

oraz przyjmowania jej do realizacji w Sklepach stacjonarnych Toys”R”Us na zasadach 



określonych Regulaminem. Nabywca może zakupić Kartę Podarunkową Toys”R”Us 

wyłącznie w Sklepie Toys”R”Us. 

4. Przekazanie Nabywcy Karty Podarunkowej Toys”R”Us następuje w zamian za środki 

pieniężne w kwocie równej wartości nominalnej Karty Podarunkowej Toys”R”Us. 

Aktywacja Karty Podarunkowej Toys”R”Us następuje w Sklepie Toys”R”Us w 

momencie jej zakupu. 

5. Nabywca nie może dokonać zakupu Karty Podarunkowej Toys”R”Us od wystawcy za 

kwotę niższą niż jej wartość nominalna, co w szczególności oznacza, że do zakupu 

Karty Podarunkowej Toys”R”Us nie znajdują zastosowania oferowane przez Wydawcę 

rabaty, promocje, wyprzedaże lub innego rodzaju upusty, chyba że warunki 

obowiązywania danego rabatu, promocji, wyprzedaży lub innego rodzaju upustu 

stanowią inaczej.  

6. Przy pomocy Karty Podarunkowej Toys”R”Us można dokonać zakupu przecenionych 

Towarów bądź Towarów nabywanych z wykorzystaniem rabatu, promocji lub innego 

rodzaju upustów.  

7. Użytkownik może dokonać zakupu Towarów przy jednoczesnym użyciu więcej niż 

jednej Karty Podarunkowej Toys”R”Us. 

8. Sprzedawca nie dokonuje weryfikacji tożsamości Użytkownika - Karta Podarunkowa 

Toys”R”Us jest wystawiana na okaziciela i może być wykorzystana przez każdego 

Użytkownika, który przedstawi Kartę Podarunkową Toys”R”Us w Sklepie Toys”R”Us.  

9. Użytkownik może w każdym czasie sprawdzić saldo (aktualną wartość) Karty 

Podarunkowej Toys”R”Us w kasie sprzedażowej Sklepu Toys”R”Us. 

10. Karta Podarunkowa Toys”R”Us nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości 

ani w części. Ze względów technicznych nie może zostać również zastrzeżona lub 

zablokowana. 

11. Karta Podarunkowa Toys”R”Us jest ważna w okresie 12 miesięcy od dnia jej zakupu  

12. Podrobione lub przerobione Karty Podarunkowe Toys”R”Us nie będą honorowane 

przez Wydawcę. 

13. Karta Podarunkowa Toys”R”Us może być wykorzystana w celu dokonania zakupu w 

Sklepach Toys”R”Us poprzez jej okazanie. Kwota rachunku zakupów Towarów 

dokonywanych przez Użytkownika zostanie pomniejszona o saldo Karty Podarunkowej 

Toys”R”Us. Zaksięgowanie zmiany salda (zmiany aktualnej wartości) Karty 

Podarunkowej Toys”R”Us następuje niezwłocznie po zakończeniu operacji dokonania 

zakupu z jej wykorzystaniem. 

14. W przypadku, kiedy wartość zakupionych Towarów będzie wyższa od salda Karty 

Podarunkowej Toys”R”Us, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy.  



15. Przy realizacji zapłaty przy pomocy Karty Podarunkowej Toys”R”Us, Użytkownikowi 

nie przysługuje prawo do otrzymania różnicy w formie środków pieniężnych, jeżeli 

wartość zakupionych Towarów jest niższa niż aktualna wartość Karty Podarunkowej. 

Użytkownik może wykorzystać przysługujące mu środki pieniężne stanowiące 

równowartość aktualnej wartości Karty Podarunkowej Toys”R”Us w ramach kolejnych 

zakupów Towarów. 

16. Wszelkie reklamacje związane z nabywaniem i korzystaniem z Karty Podarunkowej 

Toys”R”Us można składać w szczególności drogą pisemną na adres: 

               Toys”R”Us Poland Sp z o.o. 

               Marynarska Tower ul. Marynarska 19a 

               02-674 Warszawa 

17. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni od otrzymania przez Wydawcę 

zgłoszenia reklamacyjnego. 

18. W przypadku przekazania przez Nabywcę Karty Podarunkowej Toys”R”Us innemu 

Użytkownikowi, zobowiązuje się on do poinformowania Użytkownika o treści 

niniejszego Regulaminu oraz o możliwości zapoznania się z nim na stronie 

internetowej www.toysrus.pl. Użytkownik oraz Nabywca zobowiązani są do zapoznania 

się z Regulaminem w całości oraz do przestrzegania jego zapisów. 

19. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Użytkownikowi na każde jego żądanie 

niniejszego Regulaminu w formie pisemnej lub elektronicznej. Treść Regulaminu jest 

dostępna bezpłatnie pod następującym adresem URL: www.toysrus.pl, skąd można 

pobrać Regulamin, a także sporządzić jego wydruk. 

20. Wydanie Karty Podarunkowej Toys”R”Us nie stanowi sprzedaży opodatkowanej 

podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa 

podatkowego. Przekazanie Karty Podarunkowej Toys”R”Us innej osobie może 

skutkować powstaniem obowiązku podatkowego na podstawie przepisów ustawy o 

podatku od spadków i darowizn lub ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych. 

21. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały 

zastosowanie przepisy Regulaminu Serwisu oraz właściwe przepisy, w szczególności 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

22. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia 

przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn: 

a. zmiana przepisów prawa regulujących zasady nabywania i korzystania z Karty 

Podarunkowej Toys”R”Us wpływająca na prawa i obowiązki Wydawcy, 

Nabywcy lub Użytkownika lub zmiana interpretacji powyższych przepisów 



prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych 

w danym zakresie urzędów lub organów; 

b. zmiana podmiotu będącego Wydawcą; 

c. zmiana zakresu lub świadczenia przez Wydawcę usługi nabywania i 

korzystania z Karty Podarunkowej Toys”R”Us spowodowana wyłącznie 

względami technicznymi lub technologicznymi; d. wprowadzenie nowych 

funkcjonalności związanych z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Toys”R”Us; 

23. Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 15 maja 2019 roku. 

 


