REGULAMIN PROMOCJI
„Program lojalnościowy TOTEN”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady udziału w Promocji „Program lojalnościowy

TOTEN” (dalej: „Regulamin”).
2. Organizatorem Promocji jest KIM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00 – 716),

przy ul. Bartyckiej 114, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
pod numerem KRS: 0000106056, NIP: 844 – 18 – 09 – 717 (dalej „Organizator”).
3. Promocja prowadzona jest na terenie siedziby KIM Sp. z o.o. w Warszawie (00-716) przy
ul. Bartyckiej 114 oraz przy ul. Bartyckiej 173.
§ 2 Czas trwania Promocji oraz warunki uczestnictwa
1. Promocja rozpoczyna się w dniu 2 lipca 2018 roku, a kończy w dniu 15 grudnia 2018 roku.
2. W Promocji może uczestniczyć:

a) osoba fizyczna, która najpóźniej w chwili przystąpienia do niej ukończyła 18 lat, dokonująca
zakupu produktów objętych promocją, wymienionych w ust. 4 poniżej, jako konsument
w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93
z późn. zm.),
b) przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 02 lipca 2004 r.
gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. nr 173 poz. 1807 z późń. zm.).

o swobodzie działalności

3. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, a także członkowie rodzin tych osób.

Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, jak również
powinowatych do drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. Promocją objęte są wszystkie produkty marki „Toten”, których sprzedaż prowadzona jest w sklepach

Organizatora przy ul. Bartyckiej 114 lub ul. Bartyckiej 173 w Warszawie.

5. Warunki Promocji, dotyczące osób fizycznych i przedsiębiorców, zgodnie z ust. 2, którzy

wybrali następującą formę płatności: gotówka i/lub płatność kartą:
a) Uczestnik otrzymuje kartę promocyjną, której wzór stanowi załącznik nr 1 oraz pierwszą
pieczątkę, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, w momencie
dokonania pierwszego zakupu produktów marki „Toten” za minimum 50 zł brutto.
b) Karta promocyjna wydawana jest Uczestnikowi przez Sprzedawcę w sklepach Organizatora przy
ul. Bartyckiej 114 lub ul. Bartyckiej 173 w Warszawie.
c) Warunkiem wykorzystania karty promocyjnej jest uzyskanie przez Uczestnika 10 oznaczeń na
rewersie karty w formie pieczątki, za zakup asortymentu objętego Promocją, tj. produktów marki
„Toten”.
d) Uczestnik Promocji otrzymuje jedną pieczątkę, za każde 50 zł brutto wydane na dowolne
produkty marki „Toten”.
e) Uczestnik, który uzyskał dziesięć pieczątek otrzymuje jednorazowy upust na kwotę 50 zł brutto
w formie karty lojalnościowej (na której uzyskał dziesięć pieczątek). Kartę można wykorzystać
na dowolne produkty z asortymentu znajdującego się w sklepach Organizatora przy
ul. Bartyckiej 114 i przy ul. Bartyckiej 173 w Warszawie.

Upust można wykorzystać przy okazji transakcji za kwotę min. 100 zł brutto.
f) W przypadku uzyskania upustu na podstawie uznanej karty promocyjnej zostanie on
uwzględniony na paragonie/fakturze potwierdzającej daną transakcję.
g) Kartę promocyjnej z uzyskanymi dziesięcioma pieczątkami można wykorzystać do 28.02.19 r.
5.1. Warunki Promocji dotyczące osób fizycznych i przedsiębiorców, zgodnie z ust. 2, którzy
wybrali następującą formę płatności: przelew (kredyt kupiecki).
a) Promocja dotyczy Klientów, którzy nie zalegają z płatnościami.
b) Uczestnik otrzymuje kartę promocyjną, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
Regulaminu, w momencie zgłoszenia się do sklepu Organizatora przy ul. Bartyckiej 114 lub ul.
Bartyckiej 173 w Warszawie i zakupu w formie przelewu (kredyt kupiecki) produktów marki
„Toten”
c) Pieczątkę której wzór stanowi załącznik nr 2 Uczestnik otrzymuje dopiero po zarejestrowaniu
w terminie wpłaty na konto Organizatora. Po zarejestrowaniu kwoty na koncie Organizatora,
pieczątkę będzie można uzyskać w sklepach przy ul. Bartyckiej 114 lub ul. Bartyckiej 173.
d) Warunkiem wykorzystania karty promocyjnej jest uzyskanie przez Uczestnika 10 oznaczeń na
rewersie karty w formie pieczątki za zakup asortymentu objętego Promocją, tj. produktów marki
„Toten”.
e) Uczestnik promocji otrzymuje jedną pieczątkę, za każde 50 zł brutto, wydane na dowolne
produkty marki „Toten”.
f) Uczestnik, który uzyskał dziesięć pieczątek otrzymuje jednorazowy upust na kwotę 25 zł brutto
w formie karty promocyjnej (na której uzyskał dziesięć pieczątek). Kartę można wykorzystać na
dowolne produkty z asortymentu znajdującego się w sklepach Organizatora przy ul. Bartyckiej
114 i przy ul. Bartyckiej 173 w Warszawie.
Upust można wykorzystać przy okazji transakcji za kwotę min. 100 zł brutto.
g) W przypadku uzyskania upustu na podstawie uznanej karty promocyjnej, zostanie on
uwzględniony na fakturze potwierdzającej daną transakcję.
h) Kartę lojalnościową z uzyskanymi dziesięcioma pieczątkami można wykorzystać do 28.02.19 r.
6. Po wykorzystaniu upustu w ramach przedmiotowej promocji, produkty nie podlegają zwrotowi.
7. Uczestnik nie może łączyć form płatności za produkty marki „Toten”. Pierwsza wybrana forma

płatności, tj.: gotówka/płatność kartą lub przelew (tzw. kredyt kupiecki) definiuje kolejne płatności
w ramach promocji oraz wysokość upustu. Obowiązują dwa wzory kart promocyjnych:
a) dla Uczestników korzystających z formy płatności: gotówka/płatność kartą – załącznik nr 1
b) dla Uczestników korzystających z formy płatności przelewu (kredyt kupiecki) – załącznik nr 3
8. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
9. Uczestnik nie może przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w
Promocji.

§ 3 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora, tj.: www.kim24.pl

oraz w siedzibie i sklepach (sklepach, w których można zakupić produkty objęte Promocją)
Organizatora w Warszawie przy ul. Bartyckiej 114 oraz przy ul. Bartyckiej 173.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 – stanowi wzór pieczątki
Załącznik nr 3

