REGULAMIN AKCJI
„Whirlpool – poczuj różnicę w swojej kuchni” – Program lojalnościowy
(dalej zwany: Regulaminem)
I ORGANIZACJA AKCJI
1. Organizatorem Akcji „Whirlpool – poczuj różnicę w swojej kuchni” zwanej dalej Akcją, jest Chata Polska
Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzchowskiego 25, 61-249 Poznań, zwana dalej Organizatorem.
2. Akcja trwa w okresie od 11 kwietnia 2019 r. do 28 sierpnia 2019 r. , dalej Okres Akcji.
3. Akcja polega na promocyjnej sprzedaży rabatowej wybranych towarów wskazanych w niniejszym Regulaminie,
w pkt II.1 lit. a), uwidocznionych w treści ulotki promocyjnej i odbywa się w wybranych sklepach sieci Chata
Polska, zwanych dalej Sklepami, a każdy z nich z osobna Sklepem.
4. W Akcji może wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu
cywilnego, która w Okresie Akcji dokona zakupu za minimum 20zł i otrzyma punkt bonusowy. Zebranie 5
punktów bonusowych uprawnia do zakupu wybranych towarów w cenie promocyjnej (z rabatem).
5. Wybrane produkty biorące udział w akcji będą także dostępne w ofercie w pełnej cenie detalicznej (tj. cenie
regularnej wskazanej w ulotce promocyjnej/karcie kolekcjonerskiej oznaczonej jako „cena bez punktów”).
6. Informacje na temat Akcji udostępniane są poprzez materiały promocyjne dostępne w sklepach sieci Chata
Polska, przez personel sklepów sieci Chata Polska oraz za pośrednictwem strony internetowej
www.chatapolska.pl.
II.

ZASADY AKCJI

1. Promocyjna sprzedaż rabatowa w ramach Akcji:
a) dotyczy wybranych towarów (produktów) – patelni i garnków Whirlpool, które znajdują się na
ulotkach promocyjnych oraz kartach kolekcjonerskich zgodnie z poniższym:

b) polega na otrzymywaniu punktów bonusowych za zakup dowolnego towaru (produktu) dostępnego
w Sklepach, za minimalną kwotę 20 zł w Okresie Akcji, z tym że za każde wydane 20 zł przysługuje
jeden punkt bonusowy - punkty bonusowe wydawane są w formie naklejek, które należy następnie
przyklejać na karcie kolekcjonerskiej.

2. Klient Sklepu, który w Okresie Akcji dokona w Sklepie zakupu towarów bez względu na ich rodzaj i markę (z
wyłączeniem papierosów, alkoholu, artykułów niemowlęcych i innych towarów, których promocja zabroniona
jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego), za minimalną kwotę 20 zł (pomniejszone o kwoty
wydane na wyłączone spod akcji artykuły), jest premiowany jednym punktem bonusowym za każde wydane
20 zł. Za wielokrotność kwoty 20 zł Klientowi przysługuje odpowiednio większa liczba punktów bonusowych
(np. 2 punkty bonusowe za wydane 40 zł, 3 punkty bonusowe za wydane 60 zł, itd.). Punkty bonusowe
przyznawane są na podstawie jednego (danego) paragonu/rachunku/faktury. Wydatki z kilku
paragonów/rachunków/faktur nie sumują się.
3. Otrzymany punkt bonusowy należy przykleić w wyznaczonym do tego miejscu na karcie kolekcjonerskiej. Po
uzbieraniu wymaganej ilości 5 punktów bonusowych Klient przedstawia kartę przy kasie wraz z wybranym
produktem objętym promocją przewidzianą w niniejszym Regulaminie (tj. towar z kolekcji Whirlpool).
4. Wypełniona ulotka lub karta kolekcjonerska jest podstawą do zakupu wybranego produktu w cenie
promocyjnej (z rabatem) według oferty przedstawionej w materiałach promocyjnych. Wykorzystana Karta
zostanie zatrzymana przez Kasjera w kasie.
5. Punkty bonusowe nie podlegają wymianie na gotówkę.
6. Nadwyżka punktów bonusowych przekazana na karcie kolekcjonerskiej nie podlega zwrotowi ani rozliczeniu
rzeczowemu lub pieniężnemu.
7. Punkty bonusowe wydawane będą w kasach Sklepów od 11 kwietnia 2019 r. do 14 sierpnia 2019 r.
8. Uzbierane punkty bonusowe można wykorzystywać od 11 kwietnia 2019 r. do 28 sierpnia 2019 r.
9. Zakup produktów w cenie promocyjnej (z rabatem) nie przysługuje w przypadku skopiowanych, zmienionych,
przerobionych, zamazanych lub nie zawierających wystarczającej liczby punktów bonusowych kart
kolekcjonerskich lub ulotek.
III.

POZOSTAŁE

1. Biorąc udział w Akcji uczestnik Akcji (Klient) wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu.
2. Organizator zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.:
a) jeżeli wskutek działania siły wyższej (powodzie, trzęsienia ziemi, kataklizmy, zamieszki, itp.)
prawidłowa realizacji akcji w terminie nie byłaby możliwa – Organizatorowi przysługuje prawo do
zakończenia akcji,
b) wyczerpania punktów bonusowych,
c) wyczerpania zapasów towarów (produktów) biorących udział w Akcji.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

ORGANIZATOR

