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ARTYKUŁ

1.

SŁOWNIK POJĘĆ.

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin.
Strony – oznacza Organizatora i Uczestnika.
Organizator – oznacza grupę siedmiu dostawców:
1. Anpah Sp. J.
ul. Piwonicka 1C; 62-800 Kalisz,
2. P.H. A-T S.A.
ul. Zacisze 2; 63-700 Krotoszyn,
3. Augusto-Sopel Sp. J.
ul. Częstochowska 147; 62-800 Kalisz,
4. MPT PIK Sp. J.
ul. Wrocławska 42b; 62-300 Września,
5. Hurtownia Nowak
ul. Kozala 7; 63-700 Krotoszyn,
6. PANDA-HURT Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
ul. Chemików 10-12; 95-100 Zgierz,
7. Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego
Filia Pomorze
ul. Handlowa 4; 15-959 Białystok,
Uczestnik –

oznacza przedsiębiorcę (pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną,

której

współpracującego
w ramach

z

przepisy

szczególne

Organizatorem

lub

przyznają

zdolność

zainteresowanego

prawną)

współpracą,

który

prowadzonej działalności gospodarczej jest nabywcą lub potencjalnym

nabywcą produktów oferowanych przez Organizatora.
Program

–

oznacza program lojalnościowy, organizowany
wprowadzenie

systemu

nagradzania

przez Organizatora, który ma celu

Uczestników

Programu

za

nabywanie

w sklepach/hurtowniach Organizatora wszelkich towarów zawartych w Ofercie
Organizatora, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, wprowadzony
w

celu

zintensyfikowania

sprzedaży,

umocnienia

dobrych

relacji

handlowych

z kontrahentami Organizatora oraz pozyskanie nowych kontrahentów
Oferta

–

oznacza katalog handlowy wszystkich towarów dostępnych w sklepach/ hurtowniach
Organizatora,

których

nabycie

przez

Uczestników

nagradzane

jest

poprzez

przyznawanie punktów uprawniających Uczestnika do uzyskania nagrody.
Osoba bliska - oznacza małżonka, rodziców, rodzeństwo, wstępnych i zstępnych.
Podmioty powiązane –

osoby, które współpracują z Organizatorem na podstawie umów
cywilnoprawnych (np.: umowa zlecenie, umowa agencyjna, ajencja,
itp.) i w związku z tym prowadzą hurtownie/sklepy z towarem
oferowanym

przez

Organizatora

lub

zajmują

się

dystrybucją
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i promowaniem towarów Organizatora w charakterze przedstawicieli
handlowych.
Karta zgłoszeniowa

– oznacza dokument, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu,

będący

potwierdzeniem

zgłoszenia

udziału

danego

Uczestnika w Programie, zawierającym w szczególności: imię i nazwisko
/nazwę Uczestnika, NIP, adres siedziby i dane teleadresowe Uczestnika
oraz dane osobowe Uczestnika.
Nagroda – oznacza katalog nagród rzeczowych możliwych do uzyskania w przypadku zgromadzenia
odpowiedniej liczy punktów. Katalog nagród rzeczowych znajduje się na stronie
www.usasiada.com.pl . Dodatkowo informacja znajdzie się w Informatorze Handlowym,
a katalog nagród w wersji drukowanej będzie dostarczany w miesiącu wrześniu i
październiku przez Przedstawicieli Handlowych do Uczestników.

ARTYKUŁ

2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

2.1

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie lojalnościowym
oraz wymiany przyznanych punktów na nagrody.

2.2

Program skierowany jest wyłącznie do Uczestników, którzy spełnią warunki przewidziane
postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2.3

W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Podmioty powiązane oraz ich Osoby
bliskie.

2.4

Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i nieodpłatne.

2.5

Programem objęte są wszystkie towary znajdujące się w Ofercie Organizatora za wyjątkiem
alkoholu wysokoprocentowego i papierosów.

2.6

Program realizowany jest na terenie Polski i trwa od 02.11.2017 r. do 31.08.2018 r..

2.7

Podsumowanie i ogłoszenie wyników Programu nastąpi w miesiącu wrześniu 2018 roku. Uczestnicy
zostaną poinformowani o ilości zgromadzonych punktów za pośrednictwem strony WWW programu
lojalnościowego www.usasiada.com.pl oraz wydawanego Informatora Handlowego.

2.8

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w czasie trwania Programu. Zmieniony
Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej: www.usasiada.com.pl

2.9

Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować ze swojego udziału w Programie,
po pisemnym poinformowaniu o tym fakcie Organizatora. Z chwilą złożenia takiego oświadczenia
wszystkie
punkty
Uczestnika
zgromadzone
na
koncie
zostaną
anulowane,
a jego dane osobowe usunięte ze zbioru danych Organizatora.

ARTYKUŁ
3.1

3.

WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE.

Program przeznaczony jest dla Uczestników, którzy:
 wyrażą chęć wzięcia udziału w Programie,
 wypełnią czytelnie i prawidłowo Kartę zgłoszeniową, w sposób wskazany w pkt. 3.2,
 dokonują zakupów towarów objętych Ofertą w sklepach/hurtowniach Organizatora,
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 terminowo regulują płatności za faktury wystawione przez Organizatora.

3.2

Karta zgłoszeniowa:
3.2.1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest wypełnienie w sposób kompletny i czytelny
Karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie www.usasiada.com.pl w Informatorze
Handlowym w miesiącu listopadzie i grudniu oraz u Przedstawicieli Handlowych.
3.2.2. Wypełniając Kartę zgłoszeniową Uczestnik wyraża zgodę na zasady Regulaminu
i zobowiązuje się ich przestrzegać. Uczestnik, poprzez podpisanie Karty zgłoszeniowej
wyraża ponadto zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez
Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
3.2.3. Każda Karta zgłoszeniowa powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko / nazwę
Uczestnika, NIP, adres siedziby oraz dane teleadresowe.
3.2.4. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Karty zgłoszeniowej Uczestnika
w uzasadnionych przypadkach, tj.: w razie niekompletnego lub nieczytelnego wypełnienia
karty, braku podpisu upoważnionej osoby.
3.2.5. Wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszeniową Uczestnik przekazuje Przedstawicielowi
Handlowemu, który dostarcza ją następnie do Organizatora.

3.3

Uczestnik zobowiązuje się poinformować Organizatora o zmianie swoich danych osobowych
i innych danych zawartych w Karcie zgłoszeniowej. W przypadku nie powiadomienia o zmianie
danych osobowych, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania
spowodowany niezaktualizowaniem danych.

ARTYKUŁ 4.
SYSTEM
UCZESTNIKOWI.

PRZYZNAWANIA

PUNKTÓW

4.1

Organizator zobowiązuje się przyznawać Uczestnikowi punkty za nabycie towarów z Oferty
Organizatora, z uwzględnieniem postanowień pkt. 4.4 do 4.6.

4.2

Momentem rozpoczęcia naliczania punktów Programu jest dzień, w którym Uczestnik dostarczył
do Organizatora wypełnioną Kartę uczestnictwa.

4.3

Punkty przyznawane są według następującego przelicznika: za każde 300 zł netto wartości zakupu
towarów z Oferty Uczestnik otrzyma 1 punkt, z wyjątkiem w firmie Panda za każde 150 zł z oferty
w Informatorze Handlowym 1 punkt. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad
przeliczania punktów. Punkty na koncie Uczestnika są sumowane.

4.4

Punkty przyznawane będą wyłącznie pod warunkiem dokonania pełnej zapłaty za zakupiony towar.
W przypadku dokonywania zakupów przez Uczestnika Programu z odroczonym terminem płatności,
punkty zostaną naliczone na koncie Uczestnika po stwierdzeniu przez Organizatora terminowej
wpłaty należności wyszczególnionej w fakturze VAT za zakupiony towar.

4.5

W uzasadnionych przypadkach Organizator może wydłużyć pierwotnie ustalony termin płatności
za nabyte towary przed jego upływem. Brak zapłaty w wydłużonym terminie pozbawia Uczestnika
prawa do naliczania punktów.

4.6

W przypadku zwrotu towaru przez Uczestnika oraz korekt powodujących zmniejszenie sprzedaży,
od której nastąpiło naliczanie punktów, punkty te zostaną przez Organizatora odliczone.
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4.7

Punkty zgromadzone przez Uczestnika w danej edycji programu w ilości mniejszej niż 300 będą
anulowane. Punkty zostaną również anulowane w przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału
w Programie, o której mowa w 2.9.

4.8

Uczestnik ma prawo do wymiany zgromadzonych punktów na nagrody, które mają postać nagród
rzeczowych. W sytuacji kiedy Uczestnik nie dokona wymianu punktów na Nagrody, a ich liczba
przekracza 300, będą zaliczone do następnej edycji Programu. Dotyczy to również wszystkich
punktów, które pozostają Uczestnikowi po ich wymianie na Nagrody.

4.9

Organizator zastrzega, iż niemożliwe jest uzyskanie ekwiwalentu pieniężnego za Nagrody
i niewykorzystane punkty.

ARTYKUŁ

5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

5.1

Niniejszy Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej Organizatora: www.usasiada.com.pl

5.2

Ewentualne zobowiązania podatkowe związane z otrzymanymi nagrodami obciążają Uczestnika
Programu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami podatkowymi.

5.3

Ewentualne spory, które mogą powstać między Stronami w związku z realizacją postanowień
niniejszego Regulaminu, rozpatrywane będą w pierwszej kolejności na drodze polubownej.

Załącznik: Wzór Karty zgłoszeniowej.
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