
Załącznik I do Regulaminu konta użytkownika

Regulamin Programu Lojalnościowego

Definicje
Terminy użyte w niniejszym dokumencie otrzymały następujące znaczenie, o ile z 
kontekstu nie wynika inaczej.
1.1. Organizator/P.H.U. Szczepan – Krzysztof Szczepaniak prowadzący działalność 
gospodarczą pod nazwą P.H.U. Szczepan Krzysztof Szczepaniak, z siedzibą w Jabłonnej 
(23-114), Jabłonna-Majątek 12, NIP: 712-254-67-61, REGON: 060124860, e-mail: 
sklep@phu-szczepan.pl
1.2. Uczestnik - osoba posiadająca Konto w Sklepie Internetowym
1.3. Program Lojalnościowy /Program - program lojalnościowy umożliwiający Uczestnikowi
uzyskanie Punktów za zakupy w Sklepie i wymianę zebranych Punktów na Nagrody.
1.4. Sklep internetowy/Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod
adresem sklep.phu-szczepan.pl.
1.5. Punkty - jednostki rozliczeniowe przyznawane Uczestnikom Programu
Lojalnościowego w zamian za zakupy w Sklepie.
1.6. Konto - chroniona osobistym loginem i hasłem część Sklepu Internetowego za
pośrednictwem której Uczestnik może samodzielnie dokonywać czynności zakupowych w
Sklepie.
1.7. Klient P.H.U. Szczepan – podmiot dokonujący zakupów w Sklepie internetowym.
1.8. Saldo konta - liczba punktów zgromadzonych na Koncie Uczestnika Programu w
Sklepie Internetowym.
1.9. Nagroda – rzecz lub usługa, którą Uczestnik może nabyć za 0,01 zł brutto przy
wykorzystaniu określonej liczby zebranych Punktów.
1.10. Regulamin Programu – niniejszy regulamin.

2. Postanowienia ogólne
2.1. Program lojalnościowy organizowany jest przez Organizatora.
2.2. Program lojalnościowy daje możliwość promocyjnego zakupu towarów i usług za 
pośrednictwem Sklepu internetowego P.H.U. Szczepan, dzięki uzyskanym w Programie 
Punktom.
2.3. Program Lojalnościowy organizowany jest od 11 września 2017 roku, od godziny
12:30.
2.4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Sklepie i określa zasady działania Programu 
Lojalnościowego.
2.5. Program Lojalnościowy skierowany jest zarówno do obecnych, jak i przyszłych 
Klientów P.H.U. Szczepan.
2.6. Do Programu Lojalnościowego można przystąpić w dowolnym momencie jego 
trwania.

3. Warunki przystąpienia do Programu Lojalnościowego
3.1. Warunkiem przystąpienia do Programu Lojalnościowego jest założenie Konta w
Sklepie internetowym. W momencie założenia Konta Klient staje się Uczestnikiem 
Programu.
3.2. Usługa Konta jest świadczona w oparciu o jego
Regulamin dostępny w Sklepie.
3.3. Założenie Konta jest całkowicie darmowe i dobrowolne.
3.4. Uczestnik w każdej chwili może zrezygnować z uczestnictwa w Programie, usuwając 
Konto.
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4. Informacje o Uczestnikach
4.1 Uczestnikiem programu może być każda osoba fizyczna która ukończyła 18 lat i
posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka 
organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność 
prawną.
4.2. W przypadku Klientów zarejestrowanych na platformie przed rozpoczęciem 
funkcjonowania Programu nie są brane pod uwagę zakupy dokonane przed tym terminem.
4.3. Elementami identyfikującymi Klienta w sklepie są:
- adres e-mail lub login
- samodzielnie ustawione hasło dostępowe do Konta

5. Zasady przyznawania punktów
5.1. Punkty przyznawane są bezterminowo.
5.2. Punkty przyznawane są wyłącznie za zakupy dokonane samodzielnie przez
Uczestnika, za pośrednictwem Sklepu.
5.3. Aby uzyskać Punkty, Uczestnik powinien dokonać zakupu w Sklepie będąc 
zalogowanym na swoje Konto przez cały czas składania zamówienia/dokonywania 
zakupów w Sklepie.
5.4. Punkty naliczane są na podstawie wartości pieniężnej brutto złożonego zamówienia, 
wyrażonej w polskich złotych (PLN), w przypadku zakupów opiewających na kwotę co 
najmniej 1 PLN brutto.
5.5. Wartości przyznawanych punktów są identyczne dla wszystkich produktów 
dostępnych w Sklepie.
5.6. W momencie opłacenia zamówienia i otrzymania przez Organizatora środków, 
Uczestnikowi przyznawane są Punkty, według następującego przelicznika:

1 PLN brutto = 1 punkt

5.7. Punkty naliczane są wyłącznie od cen towarów tj. przeliczeniu na Punkty nie 
podlegają dodatkowe koszty związane z zamówieniem, w szczególności koszty dostawy 
zamówień.
5.8. Punkty nie zostaną naliczone jeżeli do transakcji nie dojdzie na prośbę lub z winy 
Uczestnika.
5.9. Punkty zostaną naliczone w stosownej wysokości, jeżeli do transakcji nie dojdzie z 
winy Organizatora.
5.10. Organizator zastrzega sobie prawo do organizacji specjalnych akcji promocyjnych w 
trakcie których przelicznik może ulec zmianie jednak wyłącznie z korzyścią dla Uczestnika.
5.11.Punkty w Programie doliczane są do konta Uczestnika w ciągu 24 godzin od 
momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Organizatora. O tym fakcie Uczestnik zostanie 
poinformowany mailowo.

6. Nagrody
6.1. Nagrodą może być dowolny produkt lub usługa, które mają przypisaną wartość 
zakupu w Punktach, dostępne w danym momencie w Sklepie, a także bony do 
wykorzystania na usługi wakacyjne oferowane za pośrednictwem serwisu wakacje.pl z tym
zastrzeżeniem, że dostawcą usługi wakacyjnej nabytej z wykorzystaniem bonu będzie
podmiot, od którego Uczestnik zakupi usługę przez serwis wakacje.pl lub w związku z tym 
serwisem i to on odpowiada za należyte wykonanie świadczonej przez siebie usługi.
6.2. Zasady realizacji bonów wakacyjnych znajdują się w Regulaminie portalu wakacje.pl, 
dostępnym pod adresem https://www.wakacje.pl/bony-turystyczne.html, podpunkt
„Warunki”
6.3. Uczestnik ma prawo wymienić uzyskane Punkty na Nagrodę, pod warunkiem
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posiadania odpowiedniej dla danej Nagrody liczby Punktów, zgodnie z następującym
przelicznikiem:

20 punktów = 1 PLN brutto

6.4. Szczegółowe informacje o nagrodach znajdują się w Sklepie.
6.5. Wymiana Punktów na Nagrody powoduje obniżenie, o punktową wartość Nagrody,
Salda na Koncie Uczestnika.
6.6. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze ani nie są elektronicznym środkiem
płatniczym.
6.7. Nagrody można odebrać w siedzibie Organizatora lub mogą zostać wysłane przez
Organizatora do Uczestnika. Koszt dostarczenia Nagrody do Uczestnika pokrywa
Uczestnik.
6.7. Nagrody można odbierać drogą wysyłkową lub w Siedzibie Organizatora.
6.8. Uczestnik otrzyma do każdej transakcji dokument handlowy na którym cena produktu
odebranego w ramach Programu Lojalnościowego wynosić będzie 0,01 PLN brutto, a
wartość nagród w ten sposób udokumentowana zostanie odjęta od innych towarów lub
usług, w tym kosztów dostawy. W przypadku odbioru osobistego w siedzibie organizatora,
Uczestnik zobowiązany jest to zapłaty w formie gotówki wartości wskazanej na
dokumencie handlowym.

7. Weryfikacja liczby punktów
7.1. Uczestnik w każdej chwili ma prawo sprawdzenia Salda konta. Aby tego dokonać,
wystarczy zalogować się do Konta w Sklepie.
7.2. Uczestnik może w każdej chwili zażądać od Organizatora podania informacji
dotyczącej aktualnego salda punktowego.

8. Reklamacje
8.1. Reklamacje dotyczące Programu lojalnościowego (w tym wad towaru zakupionych w 
Sklepie) prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: reklamacje@phu-szczepan.pl 
8.2. Organizator rozpatrzy reklamację niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14
dni, informując Uczestnika o jej rozstrzygnięciu.
8.3 Organizator prosi o wskazanie w zgłoszeniu reklamacyjnym przedmiotu oraz zakresu
zastrzeżeń.

9. Zwroty
9.1. Z zastrzeżeniem 9.2 w przypadku gdy Organizator zwróci Uczestnikowi środki za
zakupiony towar (w szczególności w przypadku odstąpienia od umowy na podstawie
ustawy o prawach konsumenta), za który Uczestnik otrzymał Punkty, z Salda konta
Uczestnika usunięte zostaną Punkty w wysokości odpowiadającej Punktom zdobytym za
zakupienie tego towaru.
9.2. W przypadku gdy zwrot środków wynika ze zdarzeń leżących po stronie Organizatora
(np. zwrot środków spowodowany wadliwością towaru) Uczestnikowi nie zostaną
odebrane Punkty.

10. Postanowienia końcowe
10.1 Postanowienia dotyczące towarów stosuje się odpowiednio do usług.
10.2 Celem zrezygnowania z uczestnictwa w Programie należy usunąć Konto lub
powiadomić o tym Organizatora co będzie skutkować usunięciem Konta.
10.3 Z momentem usunięcia Konta usunięte zostają również niewykorzystane Punkty.
10.4 Uczestnik nie może przekazać punktów innym podmiotom.
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10.5 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Załączniku do Regulaminu konta 
użytkownika, zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu sklepu.


