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 firmy KIM Sp. z o.o. w Warszawie (00-716) przy ul. Bartyckiej 114
oraz ul. Bartyckiej 173.
§2
Czas trwania Promocji oraz warunki uczestniczenia
1. Promocja rozpoczyna się w dniu 6 grudnia 2017 roku, a kończy w dniu 30 czerwca 2018 roku.
2. W Promocji może uczestniczyć: 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 (tekst jednolity Dz.U.
z 2014 r. poz. 121 z późń. zm.), a także przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 02 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. nr 173 poz. 1807 z późń. zm.).
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. Warunki Promocji:
a) posiadanie karty promocyjnej, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, którą to
uczestnik może otrzymać przy pierwszym zakupie produktów marki „Toten” za minimum 50 zł brutto
wraz z pierwszą pieczątką, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
b) Karta lojalnościowa wydana jest Uczestnikowi przez Sprzedawcę w sklepach Organizatora przy ul.
Bartyckiej 114 lub ul. Bartyckiej 173 w Warszawie.
c) Warunkiem wykorzystania karty lojalnościowej 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) Promocja obowiązuje tylko w odniesieniu do towarów opłaconych gotówką, bądź kartą płatniczą.
f) 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 oraz przy ul.
Bartyckiej 173 w Warszawie.
Upust można wykorzystać przy transakcji za kwotę minimum 100 zł brutto.
g) W przypadku uzyskania upustu na podstawie uznanej karty lojalnościowej zostanie on uwzględniony na
paragonie/fakturze potwierdzającej daną transakcję.
h) Kartę lojalnościową można wykorzystać do 30 czerwca 2018 r.
5. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
6. 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 ul. Bartyckiej 173.

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

