
Chcesz mieć pewność, że obdarowana osoba otrzyma dokładnie to na czym jej zależy? Wybierz 

cyfrową Kartę Podarunkową Dye Dye Done.  

Nasza Karta Podarunkowa uprzyjemni każdą okazję.-. od rocznic, urodzin, aż po Święta. 

 

Jak kupić: 

1. Dodaj wybraną cyfrową Kartę Podarunkową do koszyka.  

2. Wybierz preferowaną metodę płatności. 

3. Jako formę dostawy zaznacz – „wysyłka na adres e-mail”. 

4. Zapłać za zamówione produkty. 

Po otrzymaniu wpłaty, Kartę Podarunkową z indywidualnym kodem do wykorzystania w sklepie 

otrzymasz na podany w zamówieniu adres mailowy.  

Zasady użycia cyfrowej karty podarunkowej: 

1. Znajdź produkty, które Cię interesują i dodaj je do koszyka. 

2. Przejdź do zawartości koszyka. 

3. Wybierz preferowaną metodę dostawy i płatność. 

4. Zaznacz pole „Mam kupon rabatowy” i wpisz otrzymany kod i kliknij „użyj”. 

5. Potwierdź swoje zamówienie klikając na „Zamów”. 

Wartość zamówionych produktów musi być równa lub wyższa od wartości cyfrowej karty 

podarunkowej; niewykorzystane środki nie podlegają zwrotowi. Jeśli zamówione produkty są 

wyższej wartości niż wartość cyfrowej karty podarunkowej, należy dopłać różnicę. 

Cyfrowa karta podarunkowa nie może być wymieniona na gotówkę. 

W przypadku zwrotu produktów zakupionych z wykorzystaniem cyfrowej karty podarunkowej, 

otrzymany kod zostanie ponownie aktywowany. 

Cyfrowa karta podarunkowa jest ważna przez 12 miesięcy. Może być użyta tylko raz. 

 

 

Do you want to be sure that the recipient receives exactly what he / she wants? Choose the Dye Dye 

Done digital Gift Card. 

Our Gift Card will make every occasion more enjoyable - from anniversaries, birthdays, to Christmas. 

 

How to buy: 

1. Add selected digital Gift Card to the cart. 

2. When your order is complete, go to the cart contents. 

3. Select preferred methods of payment. 

4. Select “E-mail delivery” for delivery method. 

5. Confirm your selections by clicking “Order”. 



Once your payment has been received, you will be emailed a Gift Card with an individual code that 

can be used in our store.  

 

 How it works:  

1. Find products you would like to purchase and place them in the cart. 

2. When your order is complete, go to the cart contents. 

3. Select your preferred methods of payment and delivery. 

4. Check the box “I have a discount coupon code”, enter your code and click “use”. 

5. Place your order. 

The value of the ordered products must be equal to or higher than the digital value of the gift card; 

unused funds are not refundable. If the value of ordered products is higher than the value of the 

digital Gift Card, the difference should be paid. 

 

The digital Gift Card cannot be exchanged for cash. 

 

In case of returning products purchased using a digital Gift Card, the code received will be 

reactivated. 

 

A digital Gift Card is valid for 12 months. It can be used only once. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwigxMG5i5HfAhXIk4sKHcRdAhoQFjAFegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.hallmark.com%2Fcards%2F&usg=AOvVaw2qHF0G4gllu4hXTbu8pM4I
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwigxMG5i5HfAhXIk4sKHcRdAhoQFjAFegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.hallmark.com%2Fcards%2F&usg=AOvVaw2qHF0G4gllu4hXTbu8pM4I

