REGULAMIN PROMOCJI „KARTA KLIENTA”

I.

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROMOCJI
1. Organizatorem akcji promocyjnej jest Firma Handlowo – Usługowa „KAKTUS”

z siedzibą w Głogowie, ul. Browarna 1, zarejestrowana w ewidencji działalności
gospodarczej

pod

numerem

ewidencyjnym

7309/95,

posiadająca

numer NIP: 6930004314 oraz REGON: 390073821, zwana dalej Organizatorem
2. Akcja promocyjna, zwana dalej Promocją adresowana jest do klientów

indywidualnych Firmy Handlowo – Usługowej „KAKTUS” z siedzibą
w Głogowie.
3. Promocja ma charakter bezterminowy, jednakże Organizator zastrzega sobie

prawo do jej zmiany lub zakończenia w każdym czasie, poprzez zamieszczenie
uaktualnionego tekstu regulaminu w sklepie określonym w pkt. I ust. 2 niniejszego
Regulaminu oraz na stronie internetowej www.fhukaktus.pl. Wydawanie Kart
Klienta rozpocznie się 01.03.2010 roku.
4. W promocji mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych.

II. WARUNKI OTRZYMANIA KARTY KLIENTA
1. Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest:
a. Dokonanie przez klienta jednorazowego zakupu (udokumentowanego

jednym paragonem lub fakturą imienną ) na kwotę minimum 100,00 zł.
b. Wypełnienie Formularza, w którym klient wyraża zgodę/ nie wyraża zgody

na wykorzystanie swoich danych osobowych w celu realizacji niniejszej
promocji, jak również w celach marketingowych FHU „KAKTUS”,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn.
zm.). Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże są one niezbędne

do informowania uczestnika Promocji o akcjach, o których mowa w pkt. II
ust. 2 niniejszego Regulaminu. Administratorem zebranych danych
osobowych

jest Organizator

niniejszej

promocji.

Uczestnik

akcji

promocyjnej ma prawo w każdym czasie do wglądu bądź poprawienia
swoich danych.
c. Dostarczenie wypełnionego formularza do punktu kasowego Organizatora

wraz z dowodem zakupu do ostemplowania oraz złożenie własnoręcznego
podpisu potwierdzającego odbiór wydanej karty.
2. Poprzez Cele Marketingowe, o których mowa w pkt. II ust. 1c, należy rozumieć

informowanie klientów drogą e-mailową bądź telefoniczną (sms) o:
a. prowadzonych przez organizatora akcjach promocyjnych,
b. rozpoczynającej się sprzedaży artykułów sezonowych, np. cebule, materiał

szkółkarski, artykuły świąteczne,
c. zakończeniu i koszcie naprawy pozostawionego w Serwisie sprzętu,

d. dostępności zamówionych towarów, w tym części serwisowych,
3. Podstawą wzięcia udziału w Promocji i otrzymania Karty Klienta są wyłącznie

paragony wystawione i przedstawione w sklepie w dniu dokonania zakupu,
poczynając od dnia 01.03.2010 roku – początku trwania Promocji.
4. Pracownicy FHU „KAKTUS” również mogą otrzymać Kartę Klienta.

5. Liczba wydawanych Kart Klienta nie jest limitowana, jednakże zgodnie z pkt. I,
ust. 3, Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia akcji promocyjnej.

III.UPRAWNIENIA POSIADACZA KARTY KLIENTA
1. Posiadacze Karty Klienta są upoważnieni do otrzymania rabatu, w zależności

od wartości nabytego towaru, w następujących wysokościach:

a. 1% – przy jednorazowym zakupie (1 paragon) na kwotę od 50 do 200 zł.

2% – rabatu przy jednorazowym zakupie (1 paragon) na kwotę od 200 do
500 zł.
b.

3% – przy jednorazowym zakupie (1 paragon) na kwotę powyżej
500 zł.

2. Rabat przyznany na podstawie Karty Klienta nie przysługuje w przypadku,

gdy towar jest w chwili zakupu objęty akcją promocyjną (oznaczony hasłem
„promocja”), przeceniony (hasło „obniżka ceny”, „wyprzedaż”) bądź inną formą
promocji, gdzie wyraźnie zaznaczono cenę sprzedaży towaru zmienioną na cenę
po upuście.
3. Zniszczone lub zgubione Karty Klienta nie podlegają wymianie na nowe.
4. Każdy klient zobligowany jest do osobistego odbioru swojej Karty Klienta.

W tym celu zobowiązany jest on do przedstawienia dowodu osobistego,
bądź innego dowodu tożsamości w punkcie kasowym FHU „KAKTUS”.
5. Karta może być wykorzystywana zgodnie z Regulaminem Promocji jedynie przez
osobę, która ją podpisała.

IV. DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU
1. Pełny Regulamin dostępny jest zarówno w siedzibie Organizatora, jak i na stronie

internetowej www.fhukaktus.pl.
2. Przystępując do Promocji uczestnik zobowiązuje się do akceptacji zawartej treści

w niniejszym Regulaminie oraz przestrzegania jego postanowień.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Karty Klienta

z przyczyn od niego niezależnych, szczególnie leżących po stronie klienta.

2. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności związanej z jakimikolwiek

sporami dotyczącymi własności złożonych podań oraz wydanych Kart Klienta.

