
PRAVIDLA VYUŽITÍ DÁRKOVÉ KARTY MYLOVIEW 

§ 1. Všeobecná ustanovení

1.1 Tato pravidla stanoví všeobecné podmínky programu aktivace a využití dárkové 
karty Myloview.
1.2 Vydavatelem karty je Fairbox Sp. z o.o. se sídlem v Polsku, v Poznani (61-819), ul.
Stanisława Taczaka 24.
1.3 Program dárkových karet Myloview začíná dnem 15. 11. 2018 a trvá do odvolání.
1.4 Uživatel dárkové karty Myloview prohlašuje, že se seznámil s těmito pravidly, 
chápe jejich obsah, nevznáší vůči nim žádné námitky a zavazuje se je dodržovat.

§ 2. Všeobecné informace o dárkové kartě Myloview

2.1 Ke smlouvě o prodeji dárkové karty Myloview se vztahují obdobná ustanovení 
týkající se procedury uzavření smlouvy o prodeji zboží. Ve chvíli, kdy Uživatel potvrdí 
obdržení objednávky dárkové karty, dochází k akceptaci nabídky Uživatelem, a tím k 
uzavření smlouvy o prodeji dárkovékarty Myloview.
2.2 Karta umožňuje provedení nákupu zboží z obchodní nabídky www.myloview.cz.
2.3 Dárkovou kartu Myloview není možné vyměnit za finanční prostředky.
2.4 Dárková karta Myloview není elektronickým platebním prostředkem, 
elektronickými penězi aniplatební kartou.
2.5 Dárkovou kartu Myloview je možné použít ke koupi zboží, jehož hodnota je 
stejná, vyšší nebo nižší než nominální hodnota karty.
2.6 Pokud hodnota objednávky překročí aktuální hodnotu prostředků na kartě, je 
Uživatel zavázán doplatit rozdíl v ceně. Pokud je hodnota objednávky nižší než 
hodnota prostředků na kartě, Uživatelneobdrží rozdíl v ceně.
2.7 Dárková karty Myloview je aktivní do konce tohoto roku a je možné ji využít 
jednorázově (na jednu objednávku).
2.8 Doplnění dárkové karty není možné.

§ 3. Reklamace spojené s dárkovou kartou Myloview 

3.1 Vydavatel nenese odpovědnost za dárkové karty, které były ztraceny nebo 
poškozeny po jejich vydání Uživateli.
3.2 Vydavatel neumožňuje Uživateli nahlášení výhrad nebo zablokování dárkové 
karty.
3.3 V případě ztráty, zničení nebo krádeže dárkové karty Myloview, nevznikají 
Uživateli vůči Vydavateli žádné nároky.
3.4 Všechny reklamace spojené s dárkovými kartami Myloview budou Vydavatelem 
posouzeny ve lhůtě 30 dní ode dne nahlášení písemné reklamace Uživatelem. 
Reklamace musí být nahlášeny prostřednictvím e-mailu, na adresu: 
kontakt@myloview.cz.

§ 4. Závěrečná ustanovení 

4.1 Vydavatel si vyhrazuje právo provádět změny v těchto pravidelech, a to kdykoliv 
a bez udání důvodu. O změnách budou uživatelé dárkových karet informováni 
prostřednictvíme-mailu.
4.2 Vydavatel si vyhrazuje právo přerušit nebo ukončit program vydávání dárkových 
karet Myloview, a to kdykoliv a bez udání důvodu. O přerušení nebo ukončení 
programu budou uživatelékaret informováni způsobem určeným v bodě 4.1 těchto 
pravidel. Uživatelé dárkových karet Myloview získaných do dne přerušení nebo 
ukončení programu je budou moct využívat podle dosavadních podmínek.
4.3 Tato pravidla vstupují v platnost dnem 15. 11. 2018.
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