Solaris Keskuse kinkekaardi üldtingimused:
• Alates 01.11.2017 väljastab AS Solaris Keskus (registrikood 10674030; aadress Estonia pst 9, 10143 Tallinn; e-mail 		
info@solaris.ee) magnetribaga kinkekaarte (edaspidi: kinkekaart või –kaardid).
• Kinkekaarte on võimalik osta vabalt valitud väärtuses alates 10 eurost kuni 300 euroni Solaris Keskuse infoletist (asub
1. korrusel Piletilevi kassas). Kinkekaardi eest on võimalik tasuda sularahas või infoleti poolt aktsepteeriva pangakaardiga.
Kui soovitakse korraga osta 50 või rohkem kinkekaarti, tuleks kinkekaardid eraldi tellida, võttes ühendust Solaris Keskuse
kontoriga e-maili teel info@solaris.ee.
• Kinkekaart aktiveeritakse pärast kinkekaardi väärtuse täies ulatuses tasumist. Aktiveerimata kinkekaardil ei ole 		
väärtust. Kinkekaart on kehtiv 12 kuud alates kinkekaardi aktiveerimiskuupäevast. Kinkekaardi kehtivusaega ei pikendata.
Kinkekaardi saldot on võimalik kontrollida infoletist või Solaris Keskuse koduleheküljelt www.solaris.ee. Pärast
kehtivusaja möödumist ei ole kinkekaarti võimalik enam kasutada ning kinkekaardil olev summa ei kuulu tagastamisele.
• Kinkekaarti saab maksevahendina kasutada kinkekaardil oleva summa ulatuses kuni kinkekaardi kehtivusaja lõpuni
kõikides Solaris Keskuse ostu- ja teeninduskohtades, välja arvatud Solaris Keskuse parklas, Itella Smartpost pakiautomaatides ja lühiajalistes müügilettides Solaris Keskuse üldpindadel. Kui ostu eest tasumisele kuuluv summa ületab
kinkekaardil oleva summa, on võimalik puudujääv osa tasuda teiste kinkekaartidega, sularahas või konkreetse ostu- või
teeninduskoha poolt aktsepteeriva pangakaardi või muu maksevahendiga. Ühe ostu eest on võimalik tasuda mitme
kinkekaardiga. Kui ostu eest tasumisele kuuluv summa on väiksem kui kinkekaardil olev summa, võetakse vajaminev
ostusumma kinkekaardilt maha ja kinkekaardile allesjäänud summa ulatuses on võimalik kinkekaarti kasutada maksevahendina järgmise ostu sooritamiseks. Kinkekaardile allesjäänud summat rahas ei hüvitata. Kinkekaardile ei ole 		
võimalik raha juurde laadida.
• Solaris Keskus ei vaheta kinkekaarti raha ega uue kinkekaardi vastu. Solaris Keskus ei asenda kinkekaarti ega hüvita
kinkekaardil olnud summat, kui kinkekaart on kadunud, varastatud või kahjustunud. Solaris Keskus ei vastuta
kinkekaardi kolmandate isikute kätte sattumisega kinkekaardi ostjale või õigustatud kasutajale kaasnevate mistahes
kahjude eest.
• Solaris Keskuse paberkinkekaartide väljastamine lõpeb 01.11.2017. Alates 01.11.2020 kaotavad kõik Solaris Keskuse
paberkinkekaardid kehtivuse. Pärast seda ei saa paberkinkekaarte enam maksevahendina kasutada ning kasutamata
jäänud paberkinkekaarte rahas ei hüvitata. Kuni 31.01.2018 on paberkinkekaarte võimalik ümber vahetada uue kinkekaardi vastu Solaris Keskuse infoletis. Ümbervahetatud kinkekaart kehtib 12 kuud alates ümbervahetamise kuupäevast.
• Solaris Keskus ei vastuta kinkekaardi ostja või õigustatud kasutaja poolt käesolevate üldtingimuste mittejärgimisest
tulenevate tagajärgede või kahjude eest.
• Solaris Keskus jätab endale õiguse ühepoolselt muuta käesolevaid kinkekaardi üldtingimusi, avaldades vastavasisulise
info 30-päevase etteteatamisega koduleheküljel www.solaris.ee.

