REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY RABATOWEJ 5%
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w Centrum Ogrodniczym SOCHA Daszewice
Postanowienia ogólne
1. Wystawcą i właścicielem karty rabatowej 5% jest Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoHandlowo-Usługowe SOCHA (w skrócie P.P.H.U. SOCHA) mające siedzibę w
Daszewicach przy ulicy Poznańskiej 101, 61-160 Poznań
2. Użytkowinikiem karty rabatowej 5% może być osoba pełnoletnia, która spełniła
warunki jej przyznania i zaakceptuje postanowienia niniejszego regulaminu
Informacje o Karcie Rabatowej
1. Karta rabatowa 5% przyznawana jest klientom indywidualnym, dokonującym
zakupów w Centrum Ogodniczym SOCHA Daszewice
2. Warunkiem otrzymania karty rabatowej 5% jest 5-krotne dokonanie w terminie od
1.01.2015 roku zakupów na kwotę nie niższą niż 50 złotych oraz załączenie
paragonów do ankiety rejestracyjnej
3. Karta rabatowa 5% przyznawana jest w terminie do 7 dni od momentu złożenia
poprawnie wypełnionej ankiety rejestracyjnej i spełnienia warunków o których mowa
w punktach 1 i 2
4. Wysokość rabatu wynosi 5% od cen brutto towarów
5. Z karty rabatowej 5% może korzystać użytkownik oraz osoby z nim powiązane
6. Karta rabatowa 5% nie jest kartą płatniczą, przedpłaconą, kredytową ani
bankomatową
7. Karta rabatowa 5% wydawana jest bezterminowo i obowiązuje w Centrum
Ogrodniczym SOCHA w Daszewicach
8. W przypadku zgubienia, bądź zniszczenia karty rabatowej 5% jej posiadaczowi nie
przysługuje roszczenie o wydanie bezpłatnej zastępczej karty rabatowej
Zasady użytkowania
1. Karta rabatowa 5% upoważnia posiadacza do uzyskania rabatu na wszelkie artykuły
dostępne w Centrum Ogrodniczym SOCHA w Daszewicach nie objęte obniżką cen lub
promocją
2. Rabat nie obowiązuje na transport zakupionych artykułów
3. Rabat nie może być udzielany wstecz, tzn. w stosunku do towarów zakupionych w
przeszłości bez jednoczesnego okazania karty
Ochrona danych osobowych
1. Poprzez złożenie podpisu na Ankiecie, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie,
systematyzowanie i przetwarzanie przez P.P.H.U. SOCHA w celach operacyjnych i
marketingowych Danych figurujących w Ankiecie
Postanowienia końcowe
1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe SOCHA zastrzega sobie prawo do
dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie bez podawania przyczyny. O zmianach
użytkownicy Karty rabatowej 5% zostaną poinformowani w ogłoszeniu
umieszczonym na stronie internetowej www.sochapoznan.pl oraz w postaci
obwieszczeń przy kasie Centrum Ogrodniczego SOCHA
2. Wystawca karty rabatowej 5% ma prawo do zakończenia programu w każdym czasie
bez podania przyczyn. W takim przypadku wszystkie karty ulegają unieważnieniu
3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2015 r.

