
Podmínky prodeje a uplatňování dárkových poukazů 

společnosti Nicol móda s.r.o., IČO 057 35 513 

 

1. Prodej dárkového poukazu 

 

a. Prodej dárkového poukazu  

Dárkové poukazy v hodnotě 1.000,- Kč a 500,- Kč je možné koupit v kamenných 

prodejnách i na e shopu www.nicolxxl.cz. 

b. Povinné náležitosti dárkového poukazu (vyplňují zaměstnanci společnosti Nicol 

móda) 

Razítko a podpis zaměstnance 

Číslo účtenky na základě které, byl poukaz vydán, v případě nákupu prostřednictvím e 

shopu pak číslo faktury týkající se daného nákupu 

Evidenční číslo poukazu 

Doba platnosti poukazu – standartně 3 měsíce od data prodeje, v předvánočním 

období do 31.1. následujícího roku 

 

2. Uplatnění dárkového poukazu v kamenných prodejnách 

a. Ověření platnosti dárkového poukazu 

Zaměstnanec společnosti Nicol móda je povinen zkontrolovat platnost poukazu a 

povinné údaje a zkontrolovat v databázi dárkových poukazů, zda již nebyl poukaz 

uplatněn. 

Případné nesrovnalosti a reklamace vyřizují majitelé společnosti nejpozději do 14 dnů 

od data předložení dárkového poukazu k uplatnění. 

 

 

3. Uplatnění dárkového poukazu na e shopu 

a. Pro uplatnění dárkového poukazu na e shopu je třeba si vyžádat speciální kód, a to 

následujícím způsobem: zaslání požadavku na adresu: nicolmodacb@gmail.com – do 

požadavku vložte fotokopii dárkového poukazu, který chcete uplatnit, dopište 

hodnotu poukazu a číslo účtenky či faktury na základě které byl poukaz vydán a mail, 

na který má být kód zaslán – po zaslání speciálního kódu nebude již možné dárkový 

poukaz uplatnit v kamenných prodejnách 

b. Vyberte si jakékoliv zboží na www.nicolxxl.cz 

c. V košíku vložte svůj speciální kód obdržený mailem do připraveného pole u přehledu 

objednaného zboží. 

d. Dokončete objednávku zadáním svých kontaktních údajů a preferovaných způsobů 

dopravy a platby  

e. Hodnota poukazu vám bude odečtena z konečné faktury, která Vám bude následně 

odeslána e mailem. 

http://www.nicolxxl.cz/
mailto:nicolmodacb@gmail.com
http://www.nicolxxl.cz/


 

4. Všeobecná pravidla pro dárkové poukazy 

a. Dárkový poukaz nelze směnit za hotovost 
b. Dárkové poukazy nelze vracet 
c. Dárkové poukazy lze nakoupit zboží jen v nominální hodnotě poukazu nebo 

vyšší hodnotě 
d. Každý dárkový poukaz je jedinečný a může být uplatněn pouze jednou. 
e. V případě výběru zboží v nižší hodnotě nebude rozdíl kompenzovám. V případě 

výběru zboží ve vyšší hodnotě zákazník doplatí cenový rozdíl. 
f. Pro odeslání, vrácení či reklamaci zboží platí standardní Obchodní podmínky. 
g. Doba platnosti je uvedena na poukazu. 

 
 

 

 

V Českých Budějovicích dne 26.11.2019 

 

 

 

Schválila dne 26.11.2019     Ing. Monika Černá, jednatelka společnosti 

 

 

http://www.shopaholicky.cz/obchodni-podminky
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