
 
 
 

Regulamin udziału w programie lojalnościowym  
„NAGRODY ZA  PUNKTY” 

1. Regulamin określa zasady udziału w programie lojalnościowym firmy P.P.H.U.”TOMMAR” pod nazwą 

„NAGRODY ZA PUNKTY” 

2. Program skierowany jest do wszystkich Klientów firmy P.P.H.U. „TOMMAR”, którzy korzystają z oferty 

sklepu i usług sklepu komputerowego. 

3. Przystąpienie do programu jest równoznaczne z uzyskaniem KARTY STAŁEGO KLIENTA zwanej dalej 

KARTĄ. 

4. KARTA jest wydawana przez P.P.H.U. „TOMMAR” z siedzibą w Zgierzu. 

5. KARTA jest wydawana każdemu uczestnikowi programu, który wyrazi zgodę na udział w programie. 

6. Wystawienie karty i uczestnictwo w programie są bezpłatne. 

7. KARTĄ może posługiwać się jedynie osoba, na którą została ona wystawiona, a przywileje 

przysługujące z tytułu posiadania karty nie mogą być scedowane na osoby trzecie. 

8. KARTA ważna jest bezterminowo lub do momentu ogłoszenia przez firmę P.P.H.U.”TOMMAR” likwidacji 

programu lojalnościowego. 

9. KARTA nie jest kartą kredytową ani kartą płatniczą. 

10. KARTA pozostaje własnością firmy P.P.H.U. „TOMMAR”, która ma prawo ją anulować w wypadku, gdy: 

 a) użytkownik KARTY naruszy postanowienia niniejszego regulaminu, 

 b) dane znajdujące się na KARCIE są nieczytelne, lub zachodzi obawa, że zostały sfałszowane. 

11. Program „NAGRODY ZA PUNKTY” dotyczy całego asortymentu i usług jakie oferuje firma . 

12. Nagrodą za udział w programie jest  wymiana zebranych punktów na BONY, które upoważniają klienta 

do odbioru nagrody w określonej kwocie.  

13. Punkty naliczane są za każde wydane 40 zł w sklepie firmy P.P.H.U.” TOMMAR”, w przypadku płatności 

przelewem punkty będą naliczone dopiero po dokonanej zapłacie za fakturę. 

14. Naliczanie punktów na kartę wyklucza otrzymanie  innych zniżek udzielanych przez Firmę P.P.H.U. 

„TOMMAR” i nie łączy się z promocjami lub indywidualnymi wycenami sprzętu. 

15. Do zmiany regulaminu wystarczy jego ogłoszenie na stronie www.ksmulti.zgierz.pl  

16. Uczestnik własnoręcznym podpisem akceptuje warunki regulaminu i udziału w programie lojalnościowym 

„NAGRODY ZA PUNKTY” 

17. Uczestnik Programu dobrowolnie udostępnia swoje dane osobowe, udzielając jednocześnie zgody na 

przetwarzanie ich w celach realizacji Programu „NAGRODY ZA PUNKTY” oraz na przechowywanie, 

przetwarzanie oraz wykorzystywanie w celach marketingowych. Dane osobowe podlegają ochronie 

zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. 

 
 
 
 

           


