REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ
„KARTA RABATOWA STAŁEGO KLIENTA”
I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE
§1
Akcja promocyjna pod nazwą „KARTA RABATOWA STAŁEGO KLIENTA” organizowana jest przez
Centrum Ogrodnicze „Flora” Barbara i Radosław Karmel S.j. wpisaną do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem: 0000267457 prowadzonego przez VII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, numer Regon 220328530, numer
NIP: 593-248-63-05 oraz Mini-Flora s.c. T. Południak, P. Stankiewicz, nr. Regon 220930869, nr. NIP
592-222-34-78
zwanymi dalej „Organizatorami”
§2
Akcja promocyjna skierowana jest do klientów sklepów z siedzibami „Flora-Centrum” ul. 30 Stycznia
41, 83-110 Tczew oraz Mini-Flora S.c. ul. Młyńska 1, 83-250 Skarszewy.
Akcja odbywać się będzie z wyłączeniem sklepu internetowego www.sklep.flora.gda.pl
§3
Wydawanie kart rozpoczyna się z dniem 23 marca 2012.

II. WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI
§1
Warunkiem wzięcia udziału w Promocji- zdobycia „Karty Rabatowej Stałego Klienta” jest dokonanie
jednorazowego zakupu w punkcie sprzedaży wymienionym w pkt I §1, na kwotę 150,00zł. (stu
pięćdziesięciu złotych) przy zastosowaniu formy płatności: gotówka.
§2
W Promocji mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych.

III. KARTA RABATOWA STAŁEGO KLIENTA I WARUNKI JEJ UŻYTKU
§1
Posiadacze Karty są upoważnieni do otrzymania
- 2% rabatu przy jednorazowym ( jeden paragon) zakupie na kwotę powyżej 100,00zł (słownie: sto
złotych) przy formie płatności: gotówka \ karta płatnicza
- 3% rabatu przy jednorazowym (jeden paragon) zakupie na kwotę powyżej 250,00zł (słownie:
dwieście pięćdziesiąt złotych) przy formie płatności gotówka \ karta płatnicza
- 5% rabatu przy jednorazowym (jeden paragon) zakupie na kwotę powyżej 500,00zł (słownie: pięćset
złotych) przy formie płatności: gotówka \ karta płatnicza
§2
Liczba kart rabatowych stałego klienta nie jest limitowana, przy czym ich wydawanie kończy się z
dniem 30 września 2014 roku. Karta rabatowa wydawana jest bezpłatnie, nie jest kartą płatniczą,
kredytową ani bankomatową.
§3
Rabatu przyznanego na podstawie „Karty Rabatowej Stałego Klienta” nie łączy się z innymi
rabatami udzielanymi w sklepach, włączając w to gazetki promocyjne i promocje posezonowe,
trwające w czasie obowiązywania „Karty Rabatowej Stałego Klienta” tj. do 31. XII. 2014 roku.
Rabatu nie udziela się na sprzęt spalinowy i elektryczny.
§4

W celu otrzymania rabatu, klient zobowiązany jest okazać „Kartę Rabatową Stałego Klienta” przed
rozpoczęciem kasowania.
§5
„Karty Rabatowe Stałego Klienta” zniszczone lub zagubione nie podlegają wymianie na nowe.
IV. REKLAMACJE
§1
Reklamacje można zgłaszać przez cały czas trwania Akcji tj. do dnia 31.XII. 2014r. Reklamacje należy
zgłaszać w formie pisemnej, wysyłając je listem poleconym na jeden z adresów „Organizatora” .
§2
Reklamacje będę rozpatrywane w trakcie 14 dni roboczych od daty doręczenia. Odpowiedzi zostaną
przesłane pocztą na adres składającego reklamacje.
V. DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU
§1
Pełny Regulamin Akcji - „Karta Rabatowa Stałego Klienta” dostępny jest w siedzibach
„Organizatorów” oraz na stronie www.flora.gda.pl
§2
Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie zamieszczane będą każdorazowo na stronie
www.flora.gda.pl oraz w siedzibach „Organizatorów”.

