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Voucher podarunkowy o
wartości 500 zł
MANUFAKTURA HOLZ &
WOOD
Cena

500,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

do 5 dni

Numer katalogowy

PRE_VOU_500

Opis produktu
Voucher podarunkowy
Szukasz idealnego prezentu bez ryzyka pomyłki? Kupując voucher podarunkowy możesz sprawić rodzinie lub przyjaciołom idealny prezent,
zgodny z ich gustem i potrzebami.
Voucher może zostać wykorzystany przy wszelkich zakupach na naszej stronie lub podczas składania zamówienia indywidualnego. Termin
ważności vouchera wynosi 1 rok. Voucher może być wykorzystany tylko i wyłącznie w okresie jego ważności. W przypadku upływu terminu
ważności vouchera posiadaczowi vouchera nie przysługują żadne roszczenia z tytułu niewykorzystania całości lub części środków pieniężnych z
vouchera w okresie jego ważności, w szczególności nie przysługuje roszczenie o zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych.
Jak zrealizować voucher?
- dokonaj zakupu vouchera lub voucherów na oczekiwaną wartość (w przypadku zakupu kilku voucherów podaj w uwagach zamówienia czy
chcesz otrzymać kilka voucherów czy jeden na łączną wartość),
- opłać zamówienie,
- voucher o określonym nominale zostanie wysłany firmą kurierską na podany adres,
- do vouchera zostanie dołączony kod rabatowy o wskazanym nominale do wykorzystania w naszym sklepie internetowym wraz z instrukcją jak
skorzystać z podanego kodu,
- jeżeli składane będzie zamówienie indywidualne, voucher należy okazać przed złożeniem zamówienia,
Jeśli chcesz otrzymać voucher w formie PDF (do samodzielnego wydruku i bez kosztów przesyłki), wybierz opcję odbioru osobistego, a w
uwagach wpisz WERSJA ELEKTRONICZNA PDF.
Każdy z voucherów posiada indywidualne oznaczenie w postaci rzędu cyfr i liter (kod alfanumeryczny).
Voucher nie będzie identyfikował osoby uprawnionej, a przedstawiony voucher w celu zapłaty będzie realizowany przez okaziciela.
Voucher nie może zostać wymieniony na gotówkę lub ekwiwalent pieniężny. Voucher może być wykorzystany jednorazowo bez możliwości
podziału. Nie zwracamy nie wykorzystanej części vouchera.
Zapraszamy do zakupów.
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Dlaczego Manufaktura Holz & Wood ...
To tylko 6 z wielu powodów, dla których warto wybrać Manufakturę Holz &
Wood
1. Otrzymujesz Mebel Niezwykły – jedyny taki na świecie. Nie z fabryki, lecz z niewielkiej
pracowni stolarskiej.
2. Każdy mebel wykonujemy ręcznie w naszej stolarni na wschodnich kresach Polski, przy
użyciu wysokiej klasy sprzętu i materiałów.
3. Gwarantujemy staranne i solidne wykończenie.
4. Zamawiając meble ze starego drewna postępujesz ekologicznie, chroniąc naturę.
5. Wyjątkowy mebel z litego drewna od Manufaktury Holz & Wood wprowadzi do Twoich
wnętrz niezwykły klimat spokoju i łączności z naturą.
6. Dotrzymujemy obietnic i realizujemy zlecenia terminowo.
Przekonaj się już dzisiaj i zamów swój Mebel Niezwykły.
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