REGULAMIN PROGRAMU EKOWODROL PARTNERZY

I. Zasady ogólne programu
1. Regulamin Programu organizowanego przez EkoWodrol Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Słowiańska
13 o numerze NIP: 669-050-01-71, Sąd Rejonowy w Koszalinie KRS nr 0000097981. (zwanego dalej
ORGANIZATOREM) pod nazwą EKOWODROL PARTNERZY (zwanego dalej “Programem”). Program
przeznaczony jest dla stałych klientów hurtowni EkoWodrol. Regulamin jest dokumentem zawierającym
wszystkie warunki uczestnictwa w tym Programie oraz ustalającym zasady obowiązujące pomiędzy
UCZESTNIKIEM Programu a ORGANIZATOREM, będącym właścicielem i organizatorem programu.
2. Przystąpienie do programu jest dobrowolne. Przystępując do Programu Klient zawiera równocześnie
umowę z ORGANIZATOREM. Poprzez zawarcie umowy obie strony przyjmują za obowiązujące
we wzajemnych stosunkach pomiędzy nimi warunki i zasady określone w niniejszym regulaminie
(zwanym dalej „Regulaminem”).
3. UCZESTNIKAMI Programu mogą być firmy posiadające osobowość prawną.
4. Poprzez złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym UCZESTNIK wyraża zgodę na uczestnictwo
w programie, gromadzenie punktów nagród oraz odbiór nagrody.
5. UCZESTNIK Programu gromadzi punkty za zakupy dokonane w hurtowni EkoWodrol. Zgromadzone
punkty UCZESTNIK może w każdej chwili sprawdzić.
II. Warunki przystąpienia
1. Osoba przystępująca do Programu musi wypełnić prawidłowo formularz zgłoszeniowy dostępny
w hurtowni EkoWodrol, podpisać go i przekazać pracownikowi hurtowni EkoWodrol. Następnie Dyrektor
Hurtowni potwierdza poprzez e-mail przyjęcie zgłoszenia do Programu.
2. ORGANIZATOR nie uwzględnia zgłoszeń niepełnych, nieczytelnych, błędnych oraz niepodpisanych.
W przypadku błędnego wypełnienia formularza karty ORGANIZATOR ma prawo nie przyjąć zgłoszenia.
3. Każdy z UCZESTNIKÓW posiada indywidualny numer.
4. UCZESTNIK wypełniając Formularz Zgłoszeniowy wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celach
promocyjnych firmy EkoWodrol.
5. UCZESTNICY z edycji 2017 automatycznie są zgłoszeni do edycji Programu 2018.
III. Gromadzenie punktów
1. Punkty można zdobywać wyłącznie w hurtowni EkoWodrol Koszalin oraz w Oddziale Szczecinek,
dokonując zakupu towarów potwierdzonego dokumentem WZ, fakturą VAT lub paragonem. Każdy zakup
o wartości 1000 zł/netto (bez VAT) jest premiowany 1 punktem.
2. Za podstawę do zapisania punktów może służyć wyłącznie rzeczywiste dokonanie zakupów przez
UCZESTNIKA.
3. Zwrot zakupionych towarów automatycznie powoduje zmniejszenie zgromadzonych punktów.
4. Wszelkie reklamacje związane ze zgromadzonymi punktami mogą być rozpatrywane tylko
po przedstawieniu dokumentów zakupu wraz z dowodami zapłaty w terminie do 30 dni od daty zakupu.
5. Nie ma możliwości sumowania punktów zgromadzonych przez różnych UCZESTNIKÓW.
6. Do punktacji nie wliczane są produkty firm: KACZMAREK, KORADO, PURMO oraz narzędzi.

IV. Wymiana punktów na NAGRODY
1. Punkty mogą być wymienione na nagrody wyszczególnione poniżej:
Nagroda I (300 punktów) - Wczasy na Wyspach Kanaryjskich
Nagroda II (200 punktów) - Wczasy w Turcji, Grecji lub Bułgarii
Nagroda III (100 punktów) - Pobyt ze SPA w Kołobrzegu lub Sopocie
Nagroda IV (50 punktów) - Bon SODEXO o wartości 500 zł
Nie ma możliwości wymiany punktów na gotówkę. Jednakże można wymieniać nagrody poprzez warunek:
Nagroda I - wymiana na Nagrodę II oraz III; wymiana na Nagrodę II oraz dwie Nagrody IV; wymiana na trzy
nagrody III; wymiana na dwie Nagrody III oraz dwie Nagrody IV; wymiana na 6 Nagród IV.
Nagroda II - wymiana na dwie Nagrody III; wymiana na Nagrodę III i dwie Nagrody IV; wymiana na cztery
Nagrody IV.
Nagroda III - wymiana na dwie Nagrody IV.
2. UCZESTNIK może złożyć zamówienie na wymianę punktów na nagrody i odebrać nagrody tylko
w przypadku potwierdzenia przez ORGANIZATORA braku jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec
ORGANIZATORA.
3. Faktury opłacone przez UCZESTNIKA po wymaganym terminie płatności nie są liczone
do sumarycznych obrotów UCZESTNIKA.
4. UCZESTNIK jest zobowiązany odebrać nagrody najpóźniej do 30.09.2018. Po tym terminie nie ma
możliwości odbioru nagrody.
5. Szczegóły nagród I, II oraz III będą indywidualnie uzgadniane z UCZESTNIKIEM, tj. termin, miejsce wylotu,
wybór hotelu, wariant lokalizacji hotelu.
6. Nagrody odbiera właściciel firmy lub osoba przez niego upoważniona.
V. Nieprzepisowo zdobyte punkty:
1. Punkty uważa się za nieprzepisowo zdobyte, jeżeli uzyskano ją na podstawie karty zgłoszeniowej
zawierającej nieprawdziwe dane lub którą w jakikolwiek sposób sfałszowano. Niezwłocznie po
stwierdzeniu takiego faktu przez ORGANIZATORA punkty są blokowane.
2. Nieprzepisowo zdobytymi punktami są w szczególności te, których podstawą zapisu były transakcje
zakupowe nie należące do UCZESTNIKA, lub też jeżeli punkty zostały zgromadzone w inny sposób,
sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
VI. Sposób informacji
1. Wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem Programu UCZESTNICY mogą uzyskać telefonicznie
lub drogą korespondencji od ORGANIZATORA.
1. W interesie ochrony danych UCZESTNIKÓW Programu ORGANIZATOR nie przyjmuje zgłoszeń
telefonicznych.
VII. Ważność punktów
1. Punkty zebrane w edycji programu 2017 nie przechodzą na kolejną edycję w 2018 roku.
2. Ostatnim dniem w którym można gromadzić punkty jest data 31.12.2018 r.
VIII. Zmiany i likwidacja programu
1. ORGANIZATOR może dowolnie zadecydować o zakończeniu Programu przy zastosowaniu
odpowiednich form informacji i zawiadomień. Edycja programu rozpoczyna się 01.01.2018 r. i trwa do
31.12.2018 r.
2. Po zakończeniu Programu punkty nie mogą być gromadzone.

