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INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA BONÓW TOWAROWYCH 
 
1. Aby kupić bony towarowe (nominał 10,- 20,- 50,- zł) naleŜy podpisać Porozumienie ze Zrzeszeniem   

(w załączeniu 2 egz.) oraz wypełnić druk Zamówienia (w załączeniu 2 egz.). Następnie telefonicznie 

skontaktować się z biurem Zrzeszenia – tel. 67 262 83 76 – aby podać zamawianą ilość bonów i umówić się 

na termin odbioru bonów. 

2. Kwotę stanowiącą równowartość złoŜonego zamówienia moŜna uregulować: przelewem: - Bank PEKAO S.A. 

I O. w Wągrowcu ul. Kościuszki 16: 03 1240 3725 1111 0010 3255 0875. 

3. Bony towarowe odbiera się w biurze Zrzeszenia w Wągrowcu, ul. Gnieźnieńska 49. Odbiór  bonów moŜe 

nastąpić po wpływie przelanej kwoty na konto podane w p. 2. Po odbiór bonów moŜe się zgłosić wyłącznie 

osoba upowaŜniona do tego na Zamówieniu. Przy odbiorze wymagany jest dowód osobisty osoby 

odbierającej i pieczątka firmowa zakładu pracy oraz dwa podpisane komplety dokumentów wymienionych  

w p. 1. Odbiór bonów oraz noty w biurze Zrzeszenia przez wszystkie dni tygodnia (z wyj. czwartku, soboty i dni 

świątecznych) od godz. 700 – 1500. 

4. Bony towarowe naleŜy ostemplować (na niezadrukowanej stronie bonu) pieczątką zakładu pracy. Bony bez 

pieczątki firmowej nie będą realizowane.  

5. Termin waŜności podany jest na kaŜdym bonie. 

6. Bony nie podlegają wymianie na gotówkę ani zwrotowi. Nie jest moŜliwe wydawanie reszty podczas 

dokonywania zakupów rozliczanych bonami towarowymi. 

7. Wszystkie bony posiadają indywidualną numerację. Numery bonów wydanych zakładowi oraz numery bonów 

zrealizowanych są rejestrowane. W celu uniknięcia prób fałszerstwa zaleca się ewidencjonowanie numerów 

bonów wydanych poszczególnym pracownikom. 
 

Przypominamy, Ŝe ta forma usługi handlowej nie jest objęta podatkiem VAT i nie moŜe zostać wystawiona 

na nią faktura VAT. Podstawą do rozliczenia jest - podpisane przez obie strony - Porozumienie (umowa 

odpłatnego wydania bonów towarowych), oraz nota księgowa wystawiona przez Zrzeszenie. 
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