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Karta upominkowa  Douglas: 

 

 

Procedura realizacji kart upominkowych Douglas w perfumeriach 

stacjonarnych i w sklepie internetowym www.douglas.pl 

 

 

 Karta upominkowa Douglas może być zrealizowana przez uprawnioną osobę we 

wszystkich perfumeriach Douglas w Polsce, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Holandii, 

we Włoszech, Czechach oraz na www.douglas.pl. 

 

 Karta upominkowa nie ma daty ważności. Do momentu zrealizowania wszystkich 

dostępnych środków jest aktywna.  

 

 W przypadku dokonania zakupów powyżej wartości karty, różnicę należy dopłacić 

gotówką lub kartą płatniczą lub voucherem elektronicznym posiadanym przez 

kupującego z innych źródeł.      W przypadku poniżej wartości karty – na karcie zostaje 

reszta pieniędzy, które można w dowolnym momencie wykorzystać. Maksymalnie, 

jednocześnie można zrealizować 3 karty w sklepie internetowym oraz 5 kart                    

w perfumeriach stacjonarnych 

  

 W przypadku zakupów internetowych realizacja kart upominkowych obejmuje cenę 

produktu (produktów) wraz z kosztami wysyłki.  

 

 Karta nie podlega wymianie na gotówkę. 

 

 W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt z infolinią: 801 101 700 lub  

            22 330 98 98, email: kartadouglas@douglas.pl . 

 

 

 

 Schemat realizacji kart upominkowych w sklepie stacjonarnym: 

Konsument na etapie płatności informuje, że płaci kartą upominkową Douglas i podaje ją 

pracownikowi. Karta zostaje zczytana w kasie i określona kwota zostaje odjęta z karty. 

 

 

 Schemat realizacji kart upominkowych w sklepie internetowym www.douglas.pl : 

 

1. Po dokonaniu wyboru produktów  w obszarze „Koszyk” należy wybrać  „Kartę Upominkową” 

umieszczoną u dołu ekranu po lewej stronie. Następnie należy  kliknąć na „Zrealizuj”. 
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2. Następnie należy wpisać numer Karty upominkowej („Wprowadź numer karty upominkowej) oraz 

numer PIN (znajduje się na karcie) w odpowiednie miejsca, oraz przepisać kod sprawdzajacy, 

czyli podaną sekwencję znaków i kliknąć „Zrealizuj Online”.  

 

 

 

 

3. Następnie należy kliknąć „Do kasy” i postępować dalej wg. podanych kroków. 

 

 



Douglas Polska Sp. z o.o., Klif Tower, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa 
Tel. +48 22 330 98 60, Fax +48 22 330 98 61  

NIP 897-16-60-890 
 

 

 

Przy realizacji 2-3 szt. kart upominkowych w sklepie internetowym należy wykonać 2 lub 3 razy krok z punktu 2. 

 

 


