
 
 

Zakoupením dárkové karty expert kupující potvrzuje souhlas s níže uvedenými Obchodními 
podmínkami užívání dárkových karet vydavatele.  

 
Jak nabít či dobít kartu. Jednoduše kartu předložte obsluze pokladen, která kartu nabije požadovanou 
částkou. Platit můžete jak v hotovosti tak platební kartou.  
Jak kartu používat. Kartou můžete platit plnou cenu či jen část ceny zboží či služeb. Dárkovou kartu lze 
použít v prodejně, kde byla vystavena, případně v dalších prodejnách provozovatele této prodejny.  
Na zadní straně každé dárkové karty je vytištěn seznam prodejen, kde je možné s danou kartu 
nakupovat. 
Jak zjistit dostupný kredit na kartě. Hodnotu finančních prostředků disponibilních na dárkové kartě 
můžete zjistit předložením karty obsluze pokladny v některé z prodejen vydavatele karty.  
 
 Potřebujete-li s použitím karty jakkoli pomoci, obraťte se na personál prodejny. 
 
 
 

Obchodní podmínky užívání dárkových karet  platných v maloobchodní síti Expert ČR 
 
1. Platně aktivované karty je možné použít k zaplacení celé či části ceny zboží či služeb v síti 
maloobchodních prodejen Expert ČR, uveřejněnými na www.expertcr.cz, za podmínek uvedených níže. 
 
2. Vydavatelem dárkové karty je fyzická či právnická osoba, která je provozovatelem maloobchodní 
prodejny sdružené v síti Expert ČR, kde byla karta pořízena. Seznam prodejen a jednotlivých 
provozovatelů je umístěn ZDE. 
 
3. Dárkovou kartu lze uplatnit pouze v maloobchodních prodejnách vydavatele. Seznam prodejních 
míst, kde lze dárkovou kartu uplatnit, je uvedený na rubové straně každé konkrétní karty.  
V případě dárkových karet vydaných společností K+B expert s. r. o. lze tyto karty uplatňovat bez 
omezení ve všech malobchodních prodejnách tohoto provozovatele uvedených v Seznamu prodejen a 
jednotlivých provozovatelů, prodejní místa uvedená na rubové straně takové karty mají pouze charakter 
doporučení. 
 
4. Dárkovou kartu lze použít k nákupu zboží do výše hodnoty kreditu na kartě. Bude-li cena zboží 
přesahovat kreditní hodnotu na kartě, pak k doplacení zůstatkové hodnoty zboží může držitel karty 
použít hotovost nebo platební kartu.   
 
5. Dárková karta slouží jako jednorázová a při nákupu je tak nutné vyčerpat celý kredit. Případně vzniklý 
zůstatek již po uskutečnění nákupu není možné nijak převádět ani použít k jinému nákupu.  
 
6. Kartu nelze použít k nákupu dalších dárkových karet či dárkových poukazů, zůstatek na kartě nelze 
vyměnit za peněžní hotovost.   
 
7. Tato karta není debetní, kreditní či úvěrovou kartou. Karta slouží k osobním účelům držitele a kromě 
písemných výjimek vydavatele ji nelze použít ke komerčním účelům.  
 
8. Minimální hodnota nabití je libovolná, maximální hodnota nabití či dobití karty není omezena.  

 
9. Doba platnosti dárkové karty je 12 měsíců od data vystavení, po uplynutí doby platnosti propadá 
zůstatková hodnota na dárkové kartě ve prospěch vydavatele.  
 
10. Vydavatel karty nenese odpovědnost za ztracené, zcizené či poničené dárkové karty a zůstatky na 
těchto kartách.  
 
11. Prodej těchto dárkových karet jinými osobami než vydavatelem a jím zmocněných subjektů je 
zakázán. Dárkové karty mohou být použity jako osobní nebo obchodní dary a nesmí být použity k 
jakýmkoli marketingovým, reklamních a propagačním aktivitám bez předchozího písemného souhlasu 
vydavatele.  
 
12. Vydavatel je oprávněn měnit tyto Obchodní podmínky užívání dárkových karet Expert ČR. Jakékoli 
změny vstupují v platnost uveřejněním na internetových stránkách www.expertcr.cz. 

 


