
REGULAMIN USŁUGI „KARTA UPOMINKOWA” 
 
 

§1 
Usługa „Karta Upominkowa”, zwana dalej Usługą, oferowana jest przez Telestar S.A.  
z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żurawiej 8, 00-503 Warszawa, wpisanej do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Wydziale 
Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 309370, kapitał zakładowy 
opłacony: 10.000.000,00 PLN. 
 

 
§2 

1. Usługa polega na udostępnieniu Użytkownikowi zakupu usługi polegającej na możliwości 
przeprowadzenia konsultacji z wróżbitą. 

2. Usługa jest odpłatna a jej sprzedaż odbywa się poprzez telewizję, Internet oraz przy pomocy 
partnerów zewnętrznych. 

3. Po zakupie usługi Użytkownik otrzymuje potwierdzenie dokonania zakupu Usługi w formie 
papierowej, uprawniającej jej okaziciela do skorzystania z Usługi, zwanej w dalszej części 
Regulaminu „kartą upominkową”. 

 
 

§3 
1. Użytkownik dokonuje nabycia Usługi za kwotę 250 zł. 
2. Sprzedaż Usługi odbywa się na stronie www.ezotv.pl. 
3. Użytkownik pragnący dokonać zakupu Usługi przez Internet zobowiązany jest do: 
 - powiadomienie Usługodawcy mailem o chęci zakupu Usługi 
 - zapłaty kwoty 250 zł na wskazany rachunek bankowy  
O przyjęciu zgłoszenia Użytkownik zostaje poinformowany droga mailową.  
4. W ciągu 7 dni od zaksięgowania wpłaty za Usługę na rachunku bankowym Usługodawcy, 

redakcja EZO TV skontaktuje się z Użytkownikiem w celu ustalenia dogodnego terminu 
realizacji Usługi. 

 
§4 

1. Kartę upominkową potwierdzającą zakup Usługi oraz uprawniającą do skorzystania z niej, 
uzyskuje się drogą elektroniczną do druku lub w formie papierowej przy sprzedaży 
bezpośredniej. 

2. Karty upominkowe są numerowane oraz wystawiane na okaziciela.  
3. Okazicielem karty upominkowej może być tylko osoba pełnoletnia 
4. Karta upominkowa uprawnia do jednorazowego jej wykorzystania. 
5. Karta upominkowa ważna jest przez okres 3 miesięcy od dnia jej wydania. 
 

 
 

§5 
1. Okaziciel karty upominkowej ma możliwość skorzystania z Usługi od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 10:00 do 20:00 wyłącznie na terenie Warszawy, w wyznaczonym przez 
Usługodawcę miejscu 

http://www.ezotv.pl/


2. Okaziciel karty upominkowej z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 Regulaminu  ma prawo wyboru osoby z 
listy wróżbitów udostępnionej mu przez Usługodawcę. 

3. W przypadku, gdy w wybranym przez okaziciela karty upominkowej terminie osoba wróżbity 
będzie świadczyła Usługę na rzecz innego okaziciela karty upominkowej lub z innych powodów 
losowych będzie niedostępna, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaproponowania innej 
osoby wrożbity. 

4. Czas trwania wróżby wynosi 60 minut. 
 

§6 
Użytkownik może składać reklamacje na adres redakcja@ezotv.pl w terminie 14 dni roboczych 
od dnia dokonania zapłaty za Usługę przez Użytkownika. 
  

§7 
Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu rozstrzygane będą przez 
właściwe sądy. 
 

§8 
1. Usługodawca zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. 
2. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie www.ezotv.pl. 
 

§9 
Regulamin obowiązuje od dnia 13 marca 2012 roku.  
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