
KARTA PODARUNKOWA 

Kartę podarunkową JYSK możesz kupić na JYSK.pl lub w każdym Sklepie stacjonarnym JYSK na 
terenie Polski. 

Kupując kartę podarunkową JYSK, akceptujesz ogólne zasady dotyczące kart podarunkowych zawarte 
w niniejszym Regulaminie. 

Zapłata za kartę podarunkową może nastąpić za pomocą dowolnej metody płatności akceptowanej w 
Sklepach JYSK i w Sklepie Internetowym. 

Karty podarunkowe zakupione na JYSK.pl są przesyłane w formie pliku .pdf pocztą elektroniczną na 
adres e-mail podany przez Klienta. W sklepach stacjonarnych oferujemy sprzedaż plastikowych 
elektronicznych kart podarunkowych z paskiem magnetycznym i zapisanym numerem karty. 

Karty podarunkowej można używać wyłącznie w kraju, w którym została zakupiona. Kartę 
podarunkową zakupiona na JYSK.pl można wykorzystać przy zakupie Towarów na JYSK.pl lub w 
Sklepach stacjonarnych JYSK. Kartę podarunkową zakupioną w Sklepach JYSK można wykorzystać 
przy zakupach w Sklepach JYSK i w Sklepie Internetowym (w takim przypadku należy podać kod 
nadrukowany na plastikowej karcie podarunkowej). 

Karty podarunkowej nie można użyć do zakupu kolejnych kart podarunkowych. Jeśli saldo karty 
podarunkowej nie pokrywa kwoty Twojego zakupu, musisz opłacić różnicę za pomocą innej, 
akceptowanej przez JYSK metody płatności. Karty podarunkowej nie można zwrócić lub wymienić na 
ekwiwalent pieniężny. 

Na JYSK.pl karty podarunkowej można użyć wyłącznie podczas tworzenia zamówienia. Wartość 
środków na karcie można sprawdzić w dowolnym sklepie JYSK lub kontaktując się z Centrum Obsługi 
Klienta. Od środków zgromadzonych na karcie nie są naliczane odsetki. Doładowania karty 
podarunkowej można dokonać w sklepach stacjonarnych JYSK lub na JYSK.pl pod warunkiem, że karta 
nadal jest aktywna. Doładowanie karty podarunkowej jest możliwe poprzez zasilenie „Twoich środków” 
jakimikolwiek środkami pieniężnymi. Minimalna wartość doładowania karty wynosi 50 zł. Maksymalna 
wartość, na jaką może być doładowana karta wynosi 5000 zł. 

Jeśli utworzyłeś zamówienie na JYSK.pl i zapłaciłeś za nie kartą podarunkową, w przypadku 
anulowania zamówienia wygenerujemy dla Ciebie nową kartę podarunkową, na którą zwrócimy 
wpłacone środki. Jeśli częściowo zapłaciłeś kartą podarunkową, a częściowo przelewem lub kartą 
kredytową, zwrócimy odpowiednie kwoty na nową kartę podarunkową i rachunek bankowy lub kartę 
kredytową. Jeśli złożyłeś zamówienie w jednym z naszych sklepów i zapłaciłeś kartą podarunkową, a 
następnie zamówienie zostało anulowane, wpłacone środki zwrócimy na nową kartę podarunkową. 

Karta podarunkowa jest formą elektronicznego bonu towarowego na okaziciela. Karta podarunkowa w 
rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest instrumentem płatniczym, jak również nie jest 
elektroniczną kartą płatniczą. Karta podarunkowa może być używana do zakupów bez identyfikacji. 
Karta podarunkowa może zostać zablokowana, jeśli zostanie zagubiona lub skradziona. JYSK nie 
zastępuje utraconych kart podarunkowych. 

Karta podarunkowa jest ważna przez 5 lat od daty jej wydania. Doładowanie karty podarunkowej w 
tym okresie powoduje wydłużenie jej ważności o 5 lat od momentu doładowania. 

JYSK przyjmuje do realizacji wyłącznie aktywne karty podarunkowe, nieuszkodzone w stopniu 
uniemożliwiającym ich użycie, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed ich 
sfałszowaniem. 

W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie JYSK nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie 
się przez nieuprawnioną osobę kartą podarunkową, jak również za utratę lub uszkodzenie kart z 
przyczyny nieleżącej po stronie JYSK po ich przekazaniu Tobie. 


