REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ W CENTRUM HANDLOWYM „PANORAMA”

1.

Program Sprzedaży Premiowej ma na celu nagradzanie uczestników, którzy dokonują zakupów towarów w placówkach handlowych
„PANORAMA”. Niniejszy Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w programie sprzedaży, które Uczestnik akceptuje poprzez odebranie
Karty Stałego Klienta.

2.

Program Sprzedaży Premiowej prowadzony jest w następujących placówkach handlowych:
- „PANORAMA I” przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2a.

3.

Uczestnikami Programu Sprzedaży Premiowej mogą stać się wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych.

4.

Warunkiem przystąpienia do Programu Sprzedaży Premiowej jest dokonanie zakupu towarów w placówkach handlowych wymienionych w
pkt. 2 Regulaminu oraz odebranie imiennej Karty Stałego Klienta. Od momentu otrzymania karty Uczestnik może zbierać punkty.

5.

Zakup towarów z bieżącego asortymentu towarów handlowych dostępnych w placówkach handlowych pozwala na uzyskanie punktów, przy
spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie.

6.

Uczestnik powinien okazać kasjerowi Kartę Stałego Klienta przed zapłatą za zakupione towary. Punkty są automatycznie zapisywane w
programie lojalnościowym po przyjęciu zapłaty. Jeśli Uczestnik nie okaże swojej Karty podczas zakupu, czy też przed zakończeniem
transakcji, czyli przed wydrukowaniem dowodu zakupu, punkty nie będą przyznane. Punkty nie mogą być zapisane na Karcie Stałego Klienta
na podstawie dowodu zakupu, po jego dokonaniu.

7.

O liczbie punktów uzyskanych za każdy zakup oraz aktualnym saldzie punktowym Uczestnik powinien być informowany na każde życzenie,
po dokonaniu transakcji.

8.

Punkty są przyznawane tylko pod warunkiem dokonania pełnej zapłaty za towary, wyłącznie gotówką. Każdorazowo, dokonanie zapłaty
100,- zł za zakupione towary upoważnia Uczestnika do uzyskania 1 punktu w Programie Sprzedaży Premiowej.

9.

Punkty mogą być wymienione wyłącznie na upominki uwidocznione i wyłożone do wglądu w placówce handlowej w chwili złożenia
zamówienia upominku. Punkty nie mogą być wymienione na gotówkę. Punkty nie mogą być wymienione na upominki w połączeniu z
dopłatą w gotówce lub kartą płatniczą.

10. Uczestnik może żądać wymiany punktów na dany upominek, jeżeli posiada ważną Kartę Stałego Klienta oraz zebrał wystarczającą liczbę
punktów. Upominki można odbierać tylko za punkty zgromadzone na jednej Karcie Stałego Klienta.
11. Wartość punktów każdego upominku jest przedstawiona na widocznym miejscu w placówce handlowej. Wymiana punktów na upominek jest
możliwa po odjęciu liczby punktów odpowiadającej upominkowi.
12. Upominki dostępne w placówkach handlowych „PANORAMA” są tam odbierane.
13. Przy odbiorze upominku Uczestnik składa podpis na pokwitowaniu odbioru upominku. Przy odbiorze upominku Uczestnik może zostać
poproszony o okazanie dokumentu tożsamości. Upominek może odebrać tylko Uczestnik posiadający własną Kartę Stałego Klienta. Jeżeli
wartość upominku przewyższa wartość, która jest zwolniona od właściwych podatków, upominek może być odebrany dopiero po wpłaceniu
na rzecz placówki handlowej kwoty odpowiadającej wysokości podatku.
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14. Placówka handlowa wydająca upominek Uczestnikowi nie odpowiada za żadne wady fizyczne wydanych rzeczy. W miarę swych możliwości
placówka handlowa może pośredniczyć przy wykonywaniu przez Uczestnika swych uprawnień wynikających z gwarancji, o ile gwarancja
taka na wydaną rzecz została przez gwaranta udzielona.
15. W przypadku uszkodzenia Karty Stałego Klienta Uczestnik może zażądać jej wymiany na nową, nieuszkodzoną. Na wniosek Uczestnika
saldo punktowe na uszkodzonej karcie przechodzi na nową kartę.
16. Zgubienie lub kradzież Karty Stałego Klienta unieważnia wszystkie punkty zebrane przez Uczestnika i w konsekwencji powoduje utratę
uprawnienia do wymiany punktów na upominki.
17. Centrum Handlowe „PANORAMA” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane zgubieniem, kradzieżą lub uszkodzeniem
Karty Stałego Klienta.
18. Centrum Handlowe „PANORAMA” zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Programu Sprzedaży
Premiowej.
19. Centrum Handlowe „PANORAMA” zastrzega sobie prawo zakończenia Programu Sprzedaży Premiowej w każdym czasie po upływie 30 dni
od dnia ogłoszenia takiej informacji w placówkach handlowych, o których mowa w pkt. 2 Regulaminu. Punkty zebrane przez Uczestników
niewymienione na upominki w trakcie trwania programu tracą ważność i nie uprawniają do żądania wymiany punktów na upominki.
20. Jakiekolwiek uprawniania wynikające z Programu Sprzedaży Premiowej nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.
21. Jakiekolwiek naruszenie przez Uczestnika zasad programu określonych w niniejszym Regulaminie powoduje utratę zebranych punktów,
utratę ważności Karty Stałego Klienta, wykluczenie z programu, niemożność odbioru upominków lub konieczność zwrotu upominków lub
ich wartości.
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