OD DNIA 15.09.2016 WPROWADZAMY NOWE KARTY RABATOWE, TYM
SAMYM STARE KARTY PRZESTAJĄ OBOWIĄZYWAĆ. ZMIANA TA
PODYKTOWANA JEST NOWYM CENNIKIEM DETALICZNYM ( NIŻSZYM NIŻ DO
TEJ PORY ). ZAPRASZAMY DO NASZYCH PLACÓWEK PO NOWE KARTY
RABATOWE.
REGULAMIN KARTY RABATOWEJ „AUTO CZĘŚCI ŻMIJKOWSKI”
1. WYSTAWCA I WŁAŚCICIEL KARTY RABATOWEJ
Wystawcą i właścicielem KARTY RABATOWEJ „Auto Części Żmijkowski” jest firma F.H. Żmijkowski z
siedzibą ul. Wiślana 35A, 05-092 Łomianki.
2. UPRAWNIENIA POSIADACZA KARTY RABATOWEJ
1) Posiadacz karty rabatowej ma prawo do uzyskania rabatu na wszystkie towary oferowane
przez firmę F.H. Żmijkowski z wyjątkiem:
- tych oferowanych w czasowych promocjach, przecenach i wyprzedażach;
- oferowanych w sprzedaży internetowej;
- sprowadzanych na specjalne zamówienie klienta (nie będących w aktualnej ofercie lecz
możliwych do zapewnienia klientowi w odpowiednim terminie);
- akumulatorów, olejów, płynów i smarów.
2) Wysokość rabatu jest ustalona na karcie rabatowej.
3) Rabat przysługujący na podstawie okazania w/w karty jest stały do końca pierwszego roku
kalendarzowego posługiwania się daną kartą i nie ulega zmianie w ciągu następnych lat
użytkowania o ile firma F.H. Żmijkowski nie postanowi inaczej.
4) Zakupy objęte rabatem mogą być dokonywane jedynie w placówkach firmy „F.H. Żmijkowski”
po okazaniu karty przez jej właściciela.
5) Rabat nie może być udzielany wstecz, tzn. w stosunku zakupów dokonanych w
przeszłości bez jednoczesnego okazania karty rabatowej.
6) Rabaty przysługujące z różnych źródeł nie podlegają sumowaniu.
7) Karta rabatowa „Auto Części Żmijkowski” nie jest kartą płatniczą, kredytową ani bankomatową.
8) Pieniężna kwota rabatu udzielana okazicielowi karty rabatowej „Auto Części Żmijkowski” nie może
być wymieniana na gotówkę.
3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych prze firmę F.H. Żmijkowski w celu
prawidłowej realizacji programu karty rabatowej oraz do celów marketingowych zgodnie z ustawą dnia
29 sierpnia 1997 roku „o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
4. TERMIN WAŻNOŚCI KARTY RABATOWEJ
1) Karta rabatowa utrzymuje ważność do odwołania promocji.
2) Wystawca ma prawo unieważnienia karty w przypadku, gdy jest ona wykorzystywana do
celów sprzecznych z postanowieniami regulaminu.
3) W przypadku zastrzeżeń oraz uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności karty
rabatowej lub zgodności jej wykorzystania z postanowieniami regulaminu, podmiot
upoważniony do udzielenia rabatu ma prawo odmówić udzielenia rabatu i zatrzymać kartę
rabatową do czasu wyjaśnienia wątpliwości. W przypadku potwierdzenia zarzutów karta
zostanie unieważniona i zniszczona.
4) W przypadku zagubienia bądź zniszczenia przydzielonej karty rabatowej jej posiadaczowi
nie przysługuje roszczenie o wydanie bezpłatnej zastępczej karty rabatowej.
5) Wystawca karty rabatowej ma prawo do zakończenia programu Karty rabatowej w każdym
czasie bez podania przyczyn. W przypadku zakończenia programu wszystkie wydane karty
rabatowe ulegają unieważnieniu.
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Niniejszy regulamin jest dostępny w każdej placówce firmy F.H. Żmijkowski oraz na stronie
internetowej www.zmijkowski.pl.
2) Firma F.H. Żmijkowski zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszego
regulaminu i informowania uczestników programu poprzez udostępnienie zmienionej wersji
regulaminu poprzez umieszczenie jej na w/w stronie internetowej lub w punktach sprzedaży. W
przypadku wprowadzenia zmian do obowiązującego regulaminu zmiany zaczynają obowiązywać od 14
dnia od wprowadzenia nowego regulaminu.
3) Podany regulamin uważany jest za zaakceptowany przez uczestnika programu z
momentem pierwszego użycia karty rabatowej.

