Regulamin „Karta Rabatowa WROBUD”.
I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady korzystania z „Karty Rabatowej
Wrobud”, zwanej dalej Kartą Rabatową.
2. Wydawcą Karty Rabatowej jest WROBUD Wróbel Spółka Jawna
z siedzibą ul. Mościckiego 4, 37-100 Łańcut NIP: 815-180-07-77
zwanym dalej Wydawcą.
3. Karta ma na celu promocję firmy wydawcy.
4. Karta Rabatowa Wrobud oraz regulamin jej dotyczący
honorowany jest również przez firmę WROBUD Wiesław Wróbel i
ma zastosowanie we wszystkich oddziałach tej firmy.

II. Informacje o Karcie Rabatowej
1. Karta Rabatowa jest plastikową kartą towarową, umożliwiającą
uzyskanie rabatu handlowego podczas dokonywania zakupów w
placówkach firmy WROBUD Wróbel Spółka Jawna oraz w
sklepie internetowym www.sklep.wrobud.com.pl.
2. Karta rabatowa nie jest kartą płatniczą ani bankomatową.
3. Karta jest własnością wydawcy i użyczana jest kontrahentowi
bezterminowo chyba że klient dokonał zakupu karty na warunkach
określonych w regulaminie.
4. Karta Rabatowa posiada niepowtarzalny numer, który jest
numerem klienta w służącym do jego identyfikacji w systemie.

III. Zasady użytkowania Karty Rabatowej
1. Karta Rabatowa WROBUD jest karta imienną i może być
użyczana osobom trzecim jednakże zakupy zarejestrowane zostaną
na konto użytkownika pierwotnego.
2. Rabat jest naliczany użytkownikowi Karty, po jej okazaniu przed
rozpoczęciem zakupów. O posiadanej Karcie Rabatowej należy
poinformować obsługę sklepu przed dokonaniem rejestracji na
kasie fiskalnej, po wydrukowaniu paragonu fiskalnego nie ma
możliwości udzielenia rabatu.
3. Pieniężna kwota rabatu udzielona właścicielowi Karty nie może
być zamieniona na gotówkę.
4. Rabat z Karty nie sumuje się z innymi promocjami i cenami
specjalnymi już obniżonymi wcześniej.
5. WROBUD Wróbel Spółka Jawna zastrzega sobie prawo
wyłączenia wybranych towarów z rabatu udzielanego na podstawie
Karty.
6. Rabat nie jest udzielany wstecz, tzn. do wcześniejszych
rachunków już dokonanych bez Karty.

IV. Zasady przyznawania karty i udzielania rabatów.
1. Karta przyznawana jest osobom które dokonają jednorazowego
zakupu w jednym ze sklepów wydawcy, bądź poprzez sklep
internetowy wydawcy, na kwotę minimum 500 zł brutto, lub kupią
kartę rabatową w cenie 25 zł brutto i wypełnią formularz
rejestracyjny i zaakceptują regulamin „Karty Rabatowej Wrobud”.
2. Formularz rejestracyjny dostępny jest we wszystkich oddziałach
firmy oraz na stronie internetowej wydawcy.
3. Każdemu użytkownikowi karty rabatowej przysługuje
każdorazowo rabat od dokonanych zakupów w wysokości 5% od
cen detalicznych.
4. Każdemu użytkownikowi karty rabatowej który w okresie od
22.01.2018 do 30.11.2018 r. dokona zakupów na łączną kwotę co
najmniej 4999 zł brutto przysługuje BONUS w wysokości 2% od
wypracowanego obrotu.
5. Karta Rabatowa WROBUD uprawnia również do uzyskania cen
specjalnych na kompleksowy zakup materiałów na: docieplenie
poddasza, docieplenie i elewację budynku, zakup wraz z montażem
drzwi, podłóg, kominka oraz pieca kominkowego wolno stojącego.
Pomoc przy uzyskaniu dofinansowania z PUP oraz UE, zakupy te
będą ponadto wliczane do BONUSU puli obrotowej generowanej na
karcie.

V. Zasady rozliczania BONUS'u
1. Bonus przyznawany jest każdemu użytkownikowi karty który w
okresie od 22.01.2018 do 30.11.2018 r. dokona zakupów na łączną
kwotę co najmniej 4999 zł brutto.
2. Wysokość BONUSU wynosi 2% od wartości wygenerowanego
obrotu na danej karcie rabatowej.
3. Za wartość BONUSU użytkownik karty może wybrać dowolny
asortyment dostępny w ofercie firmy WROBUD Wróbel Spółka
Jawna w cenach detalicznych pomniejszonych o rabat
przysługujący za posiadanie karty, chyba że będzie to inaczej
określone.
4. Informację o wartości Bonusu użytkownik Karty Rabatowej
otrzyma do 7 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego o ile
wygenerował określony minimalny obrót.
5. Rozliczenie BONUSU tj. wybranie asortymentu z oferty firmy
WROBUD za należną kwotę powinno nastąpić do końca roku
kalendarzowego.
6. Rozliczenie wybranego asortymentu dokonane zostanie
dokumentem sprzedaży (paragon lub faktura) w cenie1 zł netto.

VI. Odpowiedzialność i reklamacje związane z
Kartą Rabatową
1. WROBUD Wróbel Sp.J. nie ponosi odpowiedzialności za Karty,
które zostały uszkodzone po ich wydaniu lub utracone.
2. W razie zgubienia bądź zniszczenia Karty jej posiadaczowi
przysługuje możliwość uzyskania odpłatnie nowej karty bądź karty
zastępczej.
3. Karty nowe i zastępcze wydawane będą w cenie 25 zł brutto
4. Wszelkie reklamacje związane z Kartą będą rozpatrzone na
piśmie przez WROBUD Wróbel Sp.J. w terminie 30 dni od dnia
złożenia pisemnej reklamacji przez użytkownika Karty w siedzibie
wydawcy.

VII. Ochrona danych osobowych
1. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę WROBUD
Wróbel Sp.J. w celu prawidłowej realizacji programu Karty oraz
do celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku „o ochronie danych osobowych” (Dz. U. z 2002 r. nr
101, poz. 926 ze zmianami).

VIII. Postanowienia końcowe
1. WROBUD Wróbel Sp.J. zastrzega sobie prawo dokonywania
zmian w niniejszym Regulaminie bez podawania przyczyny. O
zmianach użytkownicy Karty zostaną poinformowani w ogłoszeniu
umieszczonym na stronie www.wrobud.com.pl oraz
www.sklep.wrobud.com.pl
2. WROBUD Wróbel Sp.J. zastrzega sobie prawo zawieszenia lub
zakończenia programu Kart Rabatowych bez podania przyczyny. O
zawieszeniu lub zakończeniu programu użytkownicy Kart zostaną
poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, na stronie
www.wrobud.com.pl oraz www.sklep.wrobud.com.pl
3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej
wydawcy oraz w siedzibie WROBUD Wróbel Sp.J. w Łańcucie
przy ul. Mościckieto
4. Użytkownik akceptuje Regulamin wraz z pierwszym użyciem
Karty.
5. Niniejszy Regulamin wszedł w życie z dniem 19.01 2018 roku.

