REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY RABATOWEJ EL-BO s.c.
Karta rabatowa EL-BO s.c. zwana dalej „Kartą” uprawnia Użytkownika Karty podczas zakupów w sklepie stacjonarnym EL-BO s.c. mieszczącym się w
Grójcu, Al. Niepodległości 91, do korzystania z następujących rabatów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie:
1. Wysokość udzielanego rabatu jest uzależniona od wysokości zakupów dokonanych w sklepie stacjonarnym EL-BO s.c. wskazanym powyżej;
2. Karta uprawnia do otrzymania rabatu w wysokości:




5% rabatu – przy jednorazowym zakupie do 500zł
8% rabatu – przy jednorazowym zakupie od kwoty 501 zł do 1000zł
10% rabatu – przy jednorazowym zakupie powyżej 1000zł

3. Karta rabatowa uprawnia do uzyskania rabatu za towary nie objęte promocją ani przecenionych.
Rabat udzielony na podstawie Karty rabatowej nie łączy się z innymi rabatami lub promocjami. W szczególności rabaty z kilku Kart rabatowych, bez
względu na osobę Użytkownika, nie podlegają sumowaniu ani łączeniu.
4. Uprawnienia wynikające z posiadania Karty rabatowej przysługują od momentu jej wydania Użytkownikowi. Organizator jest zobowiązany do wydania
Karty rabatowej Użytkownikowi niezwłocznie po spełnieniu przez Użytkownika warunków wydania takiej Karty.
5. Organizatorem akcji korzystania z Karty jest Elżbieta Prykiel i Bogusława Wąsiewicz, działające jako przedsiębiorcy w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej w postaci spółki cywilnej EL-BO s.c. E.Prykiel, B.Wąsiewicz, z siedzibą w Grójcu, Al. Niepodległości 91, NIP 797-199-63-07
(„Organizator”).
6. Wszelkie zniżki związane z posiadaniem Karty rabatowej przysługują jedynie jej Użytkownikowi (którym jest osoba, która wypełniła stosowne
oświadczenie, o wzorze wskazanym w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu i tym samym na rzecz której Karta rabatowa została wydana) za
jej okazaniem podczas zakupu towaru to jest okazania Karty najpóźniej do momentu zakończenia danej sprzedaży (tzn. do momentu wystawienia
przez Organizatora stosownego rachunku, paragonu lub faktury). Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych.
7. Rabat nie może być udzielany wstecz, tzn. w stosunku do zakupów dokonanych w przeszłości, w stosunku do których nie okazano w czasie ich
zakupu Karty rabatowej, bez względu na okoliczność, iż osoba dokonująca zakupu była Użytkownikiem takiej Karty.
8. Karta rabatowa nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankomatową.
9. Karta rabatowa jest wydawana nieodpłatnie.
10. Karta rabatowa jest wydawana jest bezterminowo. Niemniej Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu rabatowego
opartego na Karcie rabatowej w każdym czasie, przy czym informacja o tym powinna być umieszczona w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży
Organizatora. W takim wypadku Karta nie jest podstawą do uzyskania przez Użytkownika jakichkolwiek rabatów.
11. Karta jest własnością Organizatora.
12. Karta rabatowa będzie wydana w momencie podpisania przez Użytkownika Regulaminu, formularza wedle wzoru wskazanego w Załączniku nr 1 do
niniejszego Regulaminu oraz oświadczenia o zapoznaniu się przez Użytkownika z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu.
13. Użytkownik Karty rabatowej wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującą ustawą o Ochronie Danych Osobowych, w
tym wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych oraz z uwzględnieniem klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik
nr 2 do niniejszego Regulaminu.
14. Warunkiem otrzymania Karty rabatowej jest wypełnienie formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w ramach
którego konieczne jest podanie imienia i nazwiska Użytkownika Karty, na rzecz którego Karta jest wydawana oraz wskazanie przynajmniej jednej
formy kontaktu z Użytkownikiem wraz z danymi umożliwiającymi kontakt w wybranej formie i wyrażenie zgody na otrzymywanie tą drogą informacji
reklamowych (marketingowych).
Dopuszczalne są następujące formy kontaktu:



Telefon komórkowy/sms
Adres e-mail/newsletter

15. Zgoda, o której mowa w pkt.14, jest dobrowolna, ale niezbędna do wydania i korzystania z Karty rabatowej.
16. Zgoda, o której mowa w pkt.14, może być w każdej chwili wycofana przez osobę, której dotyczy, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody.
17. Użytkownik Karty rabatowej może zrezygnować z uczestnictwa w programie Karty rabatowej w każdym momencie, poprzez złożenie Organizatorowi
stosownego oświadczenia z wykorzystaniem jednej z form wskazanych w punkcie 18. Rezygnacja lub wycofanie zgody, o której mowa pkt. 14 jest
równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Karty rabatowej i powoduje jej unieważnienie. Szczegółowa klauzula informacyjna dotycząca
przetwarzania danych osobowych stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i jest również wywieszona w lokalu Organizatora wraz z treścią
Regulaminu.
18. Zgoda, o której mowa w pkt.14, może być wycofana w następujący sposób (wybrany przez Użytkownika):




na adres e-mail: el-bo@el-bo.com.pl,
pisemne oświadczenie złożone w sklepie stacjonarnym EL-BO s.c. wskazanym na wstępie niniejszego Regulaminu,
bądź przesłane pocztą na adres: Al. Niepodległości 91, 05-600 Grójec.

19. Wszelkie reklamację lub uwagi dotyczące programu Karty rabatowej należy zgłaszać w formie wskazanej w pkt. 18 niniejszego Regulaminu.
20. Informacja o zmienionym Regulaminie lub o zakończeniu programu Karty rabatowej zostanie wysłana do Uczestników w formie wskazanej przez
Uczestnika jako forma kontaktu z Organizatorem (jedna z form wskazanych w pkt. 18), a także wywieszona w sklepie stacjonarnym Organizatora,
wskazanym powyżej. Celem uniknięcia wątpliwości zmiana Regulaminu uprawnia Użytkownika do rezygnacji z udziału w programie rabatowym, a
oświadczenie w powyższym zakresie rodzi konieczność usunięcia danych Użytkownika z bazy danych prowadzonej dla realizacji programu Karty
rabatowej.

21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie lub do zakończenia programu Karty rabatowej.

