Regulamin
KARTY STAŁEGO KLIENTA
Regulamin programu Karty Stałego Klienta Gospodarstwa Dudek w Zagórniku o
 bowiązujący od 26
listopada 2019 r.

1.

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie Karty Stałego Klienta
Gospodarstwa Dudek w Zagórniku, zwanego dalej również „ Programem”.

2. Organizatorem Programu jest Gospodarstwo Dudek - Owoce, Warzywa I Drzewa z siedzibą w
Zagórniku przy ul. Inwałdzkiej 42. 34-120 Andrychów.
3.

Uczestnik, przystępując do Programu otrzymuje do używania Kartę Stałego Klienta.

4.

Program przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do
czynności prawnych, dokonujących zakupów.

5. Karta stałego klienta Gospodarstwa Dudek w Zagórniku nie wymaga podawania danych
osobowych.
6. Program obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Karta stałego klienta jest wydawana do ręki, jeśli klient jednorazwo zrobi zakupu za kwotę minimum 100 zł
8.

Jeden punkt to jedna pieczątka, przy której powinna znajdować się data jej nabycia.

9.

Organizator nie odpowiada za skutki braku możliwości wykorzystania Karty Stałego Klienta
wynikające z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, w tym zagubienie lub
uszkodzenie lub wykorzystanie przez osobę trzecią.

10. W przypadku zagubienia karty, organizator nie ponosi za to odpowiedzialności.
11. W przypadku zagubienia karty, organizator nie uzupełnia pieczątek na nowej karcie.
12. Punkty zbierane mogą być za zakup wszystkich produktów znajdujących się w Gospodarstwie
Dudek w Zagórniku z wyjątkiem produktów przecenionych.
13. Rabaty wynikające z uczestnictwa w programie Karty Stałego Klienta nie sumują się z innymi,
obowiązującymi u Organizatora promocjami, rabatami, upustami lub obniżkami związanym z
wyprzedażami, chyba że inaczej zastrzeżono w treści niniejszego Regulaminu.
14. W związku z udziałem w Programie - Uczestnikowi przyznawane są rabaty następujących
kategorii: Przy 10 punktach nabitych w postaci pieczątki na kartę- wykorzystanie karty w postaci
kwoty 50 zł w Gospodarstwie Dudek w Zagórniku.
15. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie.

16. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Organizator zobowiązany jest do
zamieszczenia stosownej informacji o zawieszeniu lub zakończeniu Programu w punktach
sprzedaży i na stronie internetowej Organizatora Programu www.gospodarstwodudek.pl
17. Organizator Programu uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu
Programu Karty Stałego Klienta Gospodarstwa Dudek w każdym momencie.
18. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o których mowa w punkcie 1.
Organizator każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu Programu Karty
Stałego Klienta na stronie internetowej Organizatora Programu.
19. Po zapełnieniu karty stałego klienta i wykorzystaniu Bonu wysokości 50 zł klient oddaje kartę,
którą organizator niszczy.
20. Wykorzystanie bonu w wysokości 50 zł z karty stałego klienta odbywa się jednorazowo i w
całości w Gospodarstwie Dudek w Zagórniku.
21. Bon nie może być wymieniony na gotówkę.
22. Bon nie może być przekazany osobie trzeciej.
23. W przypadku nadużycia, próby oszustwa Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia
przyjęcia karty stałego klienta.
24. Do karty stałego klienta nie wlicza się produktów z przeceny, w tym owoców i warzyw
przecenionych.
25. Organizator, w niektórych przypadkach może zgodzić się na zmianę warunków zbieranie
punktów, po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z klientem.
26. Niniejszy Regulamin Programu Karty Stałego Klienta Gospodarstwa Dudek będzie uznany za
zaakceptowany przez Uczestnika Programu z chwilą wyrażenia chęci posiadania karty stałego
klienta i wydania jej do ręki.
27. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Uczestnikom Programu na stronie internetowej
Organizatora www.gospodarstwpodudek.pl
28. Jeśli w Regulaminie nie postanowiono inaczej, wszelkie reklamacje i pozostała korespondencja
związana z funkcjonowaniem Programu powinna być kierowana do Biura Organizatora na adres:
Zagórnik ul. Inwałdzka 42, 34-120 Andrychów

