REGULAMIN PROMOCJI W SKLEPACH PARTNERSKICH KABANOS
Dotyczy: Jabłonka, Poronin, Spytkowice, Rabka Zdrój, Nowy Targ i Czarny
Dunajec

Organizator Programu Premium – Plus oświadcza, że w sklepach znajdujących się w:
Jabłonce, Poroninie, Spytkowicach, Rabce Zdrój, Nowym Targu i Czarnym Dunajcu
bezterminowo

obowiązuje promocja

polegająca

na możliwości

wymiany

punktów

Premium Plus zgromadzonych przez Uczestnika na koncie na Nagrody w postaci Kodów
Rabatowych.
Promocja skierowana jest do wszystkich osób, które posiadają Konto Uczestnika
Programu Premium Plus oraz Kartę Programu.
1. W okresie trwania promocji Uczestnik może wymienić zgromadzone na Koncie
Uczestnika

punkty

na

www.premium-plus.pl

nagrody

lub

znajdujące

nagrodę

w

się

postaci

na

stronie

Kodów

internetowej

Rabatowych,

które

uprawniają Uczestnika do rabatu, w kwocie równiej wartości nominalnej Kodu
Rabatowego, przy zakupie produktów w sklepie Partnera Programu Premium Plus
wskazanych w preambule Promocji.
2. Wymiany

punktów

zgromadzonych

przez

Uczestnika

Programu

na

Koncie

Uczestnika Programu na Kody Rabatowe może dokonać tylko Uczestnik, któremu
Karta Programu została wydana u kasjerki Partnera po okazaniu przez Uczestnika
Karty Programu i podania numeru Kodu Rabatowego.
3. Wymiany punktów na Kody Rabatowe może dokonać tylko Uczestnik, który
posiada na koncie co najmniej 2000 punktów.
4. Uczestnik Programu może wymienić tylko w następujący sposób punkty na
nagrody w postaci Kodów Rabatowych: zamówienie Kodu Rabatowego w sklepach
Partnera wskazanych w preambule, w przypadku wyboru Kodu Rabatowego jako
nagrody w trakcie płacenia za zakupy, Kasjer Partnera odejmuje z Konta
Uczestnika ilość punktów podporządkowanym wybranym Kodom Rabatowym,
5. Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika wymieniane są na Kody Rabatowe na
następujących zasadach:
2000 pkt jest równowartością 10 zł – Kod Rabatowy nr 1
4000 pkt jest równowartością 20 zł – Kod Rabatowy nr 2
10000 pkt jest równowartością 50 zł – Kod Rabatowy nr 3

6. Uczestnik Programu nie może w trakcie trwania promocji odebrać Kodów
Rabatowych przekraczających równowartość 152000 punktów. Kody Rabatowe
odebrane przez Uczestnika nie przekraczają wartości w określonej w art. 21 ust.
pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r.,
dochód z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na
podstawie powyższej regulacji.
7. Kody rabatowe posiadają swój nominał, który uprawnia do uzyskania rabatu w
trakcie dokonywania zakupów u Partnera objętego promocją o kwotę nominału
wskazanego w Kodzie Rabatowym. Kody Rabatowe nie podlegają wymianie na
pieniądze. Kody Rabatowe nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania
osobie trzeciej.
8. Z wymiany punktów na Kody Rabatowe Uczestnicy mogą skorzystać tylko w
trakcie trwania promocji.
9. W pozostałym zakresie nie uregulowanym w niniejszym regulaminie promocji
obowiązuje Regulamin znajdujący się na stronie organizatora www.premiumplus.pl.

