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Na start OTRZYMAJ

500+ pkt

Otrzymasz gratisowe punkty gdy:

oznaczysz zgody wypełnisz formularz

od

*regulamin dostępny na stronie www.premium-plus.pl

� �

Program Premium-Plus 
- z Wami i dla Was.

Zapraszamy na 2 edycję katalogu Premium-Plus. 

W naszej ofercie znajdziesz artykuły niezbędne dla 

Twojego Domu  oraz wyjątkowe prezenty dla siebie 

i  Twoich bliskich.

Dziękujemy za zaufanie.



Robiąc zakupy pamiętaj!
Za każde kolejne 10 zł na paragonie
otrzymujesz 3 dodatkowe punkty

GDZIE MOGĘ ZBIERAĆ PUNKTY?
Szukaj sklepów oznaczonych tym znakiem

JAK MOGĘ ZBIERAĆ PUNKTY?

Punkty Premium-Plus zbierasz sam na kartę, którą 
otrzymasz w każdym punkcie oznaczonym logo 
programu. Robiąc zakupy zbierasz punkty. Każda 
wydana złotówka to jeden punkt. Dodatkowo za 
każde wydane 10 zł otrzymasz 3 punkty.

Aktualny stan swoich punktów możesz sprawdzić 
on-line na stronie www.premium-plus.pl oraz 
wysyłając SMS pod numer 799-599-529 w treści 
wpisując numer karty Premium-Plus.

Na stronie www.premium-plus.pl

Przez infolinię 12/636-86-84 

W placówce u Partnera

Zamów nagrody:

Nagroda zostanie dostarczona 

do wskazanej placówki 

Partnerskiej - GRATIS

Odbierz nagrody:

1 zł = 1 pkt
każde 10 zł = dodatkowe 3 pkt

Mleko: 3 zł 

Czekolada: 3 zł 

Cukier: 2 zł 

Pomidory: 2,5 zł 

Suma: 10,5 zł

Przykład:

Otrzymujesz
10 punktów

za kwotę na paragonie
+

3 punkty
za przekroczenie 10 zł

W SUMIE: 13 punktów 7 zł = 7 pkt
17 zł = 17 pkt + 3 pkt = 20 pkt 
27 zł = 27 pkt + 6 pkt = 33 pkt

ZYSKAJ DO
punktów więcej

JAK ZAMAWIAĆ I ODBIERAĆ NAGRODY?
To proste!

30%



ZACHĘCAMY do
udziału W AUKCJACH

Odbierz NAGRODY

BON
Są one nieprzeciętną okazją do zdobycia wymarzonej nagrody, 

nawet za niewielką ilość punktów. 

bon 10 zł - 1600 pkt

bon 20zł - 3200 pkt

bon 50zł - 7500 pkt

Zapraszajcie znajomych
I LICYTUJCIE WSPANIAŁE NAGRODY!

ZAPŁAĆ PUNKTAMI ZA ZAKUPY
złóż zamówienie przy kasie

JUŻ  O
D

1 Pkt !

15 500 pkt 8 500 pkt

Suszarka duża do włosów
21 700

Żelazko Tefal

* wybrane sklepy

21 700
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P+P698
Kawa ziarnista Ziarenko

Kawa mielona Ziarenko
P+P699

18840 pkt
2500 pkt

32940 pkt

3000 pkt
P+P709
Ekspres ciśnieniowy do kawy Severin

• Moc 800W
• 3,5 bara

P+P705

Młynek do mielenia kawy
Bosch

• Moc 180W

• Kawa ziarnista 400 g

• Kawa mielona 400 g



P+P702
Blender + 3 kubki Noveen

• Moc 300W
• W zestawie 2 butelki o pojemności 600ml

• Moc 500W

P+P703 
Blender Sport Noveen

14550 pkt

30900 pkt

Dokładne parametry nagród dostępne na stronie www.premium-plus.pl
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Bądź na bieżąco! 

Pobierz naszą 
aplikację 
na telefon.
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19464 pkt

30643 pkt

11100 pkt

31260 pkt
P+P707
Mikser z misą Bosch

P+P706
Mikser ręczny Bosch

• Moc 350W

• Moc 450W

P+P708
Blender + akcesoria Bosch

• Moc 600W 
• 12-stopniowa regulacja prędkości

P+P704

Lunch box z zasilaniem 
Noveen

• Pojemność 1,1l 
• Zasilanie sieciowe
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P+P710

P+P711

Mikrofalówka 20L Severin

Żelazko parowe Zelmer

• Moc 700W
• Pojemność 20L

• Moc 2400W

14

P+P712

Zestaw garnków Ingenio (3 garnki+rączka)
Tefal

P+P713

Zestaw patelni Ingenio 
(2 patelnie+ rączka) Tefal

• Zestaw patelni z nieprzywierającą powłoką Titanium 
Force

• Na wszystkie rodzaje kuchenek za wyjątkiem indukcji

• Odpinana rączka oszczędzi miejsce w szafce
• Do wszystkich rodzajów kuchenek, z wyjątkiem indukcji

46440 pkt

37260 pkt

24720 pkt
29820 pkt

Bądź na bieżąco! 

Pobierz naszą 
aplikację 
na telefon.
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P+P714 P+P715 P+P716
Patelnia 20cm Ambition Patelnia 24cm Ambition Patelnia 28cm Ambition

• do wszystkich rodzajów kuchenek wraz z indukcją

10020 pkt 11520 pkt 13020 pkt



19

• do wszystkich rodzajach kuchenek 
wraz z indukcją

P+P718
Sandwich, opiekacz MPM

• wygodne przygotowanie 4 
kanapek w kształcie trójkątów

P+P717
Patelnia 25cm do naleśników Ambition

P+P720
Czajnik 1,7L inox Amica

P+P719
Toster Amica

• Moc 800W
•  Regulacja poziomu opiekania

• Moc 2200W

11460 pkt

22500 pkt

24660 pkt

22260 pkt

Dokładne parametry nagród dostępne na stronie www.premium-plus.pl
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P+P721

P+P722

Blender kielichowy Adler

Sandwich Adler

• Moc 600W
• Pojemność dzbanka 1,5L

• Moc 750W
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P+P723

P+P724

Gofrownica Adler

Czajnik szklany 1,7L Adler

• Moc 700W

• Moc max.2200

12690 pkt

18017 pkt

15600 pkt

35940 pkt

Dokładne parametry nagród dostępne na stronie www.premium-plus.pl
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P+P725
Mikser z misą Adler

• Moc 300W

P+P726 
Waga kuchenna z misą Adler

• Do 5kg
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P+P728

Waga łazienkowa 
kwadratowa Adler

• Waga max do 150kg

P+P727  
 

P+P729 
 

Suszarka do włosów duża Mesko

• Moc 1800W

Żelazko parowe Adler

• Moc 2200W

21600 pkt

12106 pkt

15116 pkt 16929 pkt

12900 pkt



P+P730
Blender ręczny Mesko

• Moc max. 300W
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Bądź na bieżąco! 

Pobierz naszą 
aplikację 
na telefon.

16140 pkt

P+P731  
 

P+P732  
 

Garnek Royal 20cm Galicja

Garnek Royal 24cm Galicja

•	 garnek	przeznaczony	na	każdą	kuchenkę	w	tym	indukcję

24

P+P733 
 P+P734  

 

Patelnia Royal 24cm Galicja
Patelnia Royal 28cm Galicja

• patelnia przeznaczona na każdą kuchenkę w tym indukcję
21527 pkt

14091 pkt
16860 pkt18019 pkt



• 6 elementów
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P+P735 

Zestaw sztućców 24 elementy
Galicja

P+P736  
 

Zestaw noży w bloku-czarne 
Galicja

11820 pkt

14100 pkt



• Pojemność 2,5L
• Średnica 20cm

• Wymiary 55x26x39

28

• 8 elementów

P+P739  
 

Zestaw garnków 8 elementów
Florina

• Pojemnośc 2,5l/3,4l/5,8l

P+P740
Zestaw garnków 6 elementów Galicja

29

Bądź na bieżąco! 

Pobierz naszą 
aplikację 
na telefon.

P+P738 
 

Zestaw do gotowania na parze Galicja

P+P737
Suszarka do naczyń Galicja

•	 garnki	na	każdą	kuchenkę	w	tym	indukcyjną

•	 garnki	na	każdą	kuchenkę	w	tym	indukcyjną

17668 pkt
29340 pkt

16399 pkt 32520 pkt



Czajnik
Diamante

Komplet garnków 
Henry

Komplet garnków 
Alex

Brytfanna Lava
prostokątna

Brytfanna Lava
kwadratowa

Czajnik
Acero

Czajnik Amaryli

• Pojemność 5,2L

P+P742  
 

• Na baterie

Brytfanna żaroodporna z pokrywą

P+P743
Młynek do pieprzu

• 5 sztuk

P+P741

Komplet saleterek z przykrywkami 
Florina
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•	 przystosowana	do	wszystkich	rodzajów	kuchenek	w	tym	indukcyjnych

9480 pkt

24060 pkt

5700 pkt



• Pojemność 2,5l

P+P744

P+P746

Czajnik na gaz i indukcję Florina

Szczoteczka elektryczna
Braun
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• Moc 900W

P+P747

Odkurzacz workowy
Amica

P+P745
Ciśnieniomierz naramienny Suszarka duża do włosów 

Remington

• Moc 2000W

• Zasilanie sieciowe

P+P700

P+P701

Strzyżarka męska do włosów
Babyliss
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P+

18840 pkt

17070 pkt

11520 pkt

35700 pkt

22860 pkt

18900 pkt



• komplet pościeli + 2 poszewki 100% wysokiej jakości bawełna
• wzór i kolor wybierany losowo

P+P748

P+P750

P+P752

P+P749

P+P751

P+P753

Pościel z kory 100% baw.160/200

Pościel z flaneli 100% baw.160/200

Pościel z satyny 100% baw 160/200

Pościel z kory 100% baw. 200/220

Pościel z flaneli 100% baw.200/220

Pościel z satyny 100% baw 200/200

P+P754

Prześcieradło frotte 100%baw.
160/200

34

P+P757
Pendrive z logo 

P+P756
Kubek z logo 
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P+P758
Parasolka z logo

15477 pkt

17640 pkt

14940 pkt

19560 pkt

20340 pkt

17880 pkt

10740 pkt

P+P755

Prześcieradło frotte 100%baw.
200/220

11331 pkt

4410 pkt

2730 pkt

5040 pkt



1. Kawa ziarnista Ziarenko P+P698 3000
2. Kawa mielona Ziarenko P+P699 2500
3. Suszarka duża do włosów Remington P+P700 22860
4. Strzyżarka męska do włosów Babyliss P+P701 18900
5. Blender + 3 kubki Noveen P+P702 30900
6. Blender Sport Noveen P+P703 14550
7. Lunch box z zasilaniem Noveen P+P704 11100
8. Młynek do mielenia kawy Bosch P+P705 18840
9. Mikser ręczny Bosch P+P706 19464
10. Mikser z misą Bosch P+P707 30643
11. Blender + akcesoria Bosch P+P708 31260
12. Ekspres ciśnieniowy do kawy Severin P+P709 32940
13. Mikrofalówka 20 L Severin P+P710 46440
14. Żelazko parowe Zelmer P+P711 24720
15. Zestaw garnków Ingenio (3 garnki+rączka) Tefal P+P712 37260
16. Zestaw patelni Ingenio (2 patelnie+ rączka) Tefal P+P713 29820
17. Patelnia 20 cm Ambition P+P714 10020
18. Patelnia 24 cm Ambition P+P715 11520
19. Patelnia 28 cm Ambition P+P716 13020
20. Patelnia 25 cm do naleśników Ambition P+P717 11460
21. Sandwich, opiekacz MPM P+P718 22500
22. Toster Amica P+P719 22260
23. Czajnik 1,7 L inox Amica P+P720 24660
24. Blender kielichowy Adler P+P721 35940
25. Sandwich Adler P+P722 12690
26. Gofrownica Adler P+P723 15600
27. Czajnik szklany 1,7 L Adler P+P724 18017
28. Mikser z misą  Adler P+P725 21600
29. Waga kuchenna z misą Adler P+P726 12106
30. Suszarka do włosów duża Mesko P+P727 15116

31. Waga łazienkowa kwadratowa Adler P+P728 12900
32. Żelazko parowe Adler P+P729 16929
33. Blender ręczny Mesko P+P730 16140
34. Garnek Royal 20 cm Galicja P+P731 18019
35. Garnek Royal 24 cm Galicja P+P732 21527
36. Patelnia Royal 24 cm Galicja P+P733 14091
37. Patelnia Royal 28 cm Galicja P+P734 16860
38. Zestaw sztućców 24 elementy Galicja P+P735 14100
39. Zestaw noży w bloku-czarne Galicja P+P736 11820
40. Suszarka do naczyń Galicja P+P737 17668
41. Zestaw do gotowania na parze Galicja P+P738 16399
42. Zestaw garnków 8 elementów Florina P+P739 32520
43. Zestaw garnków 6 elementów Galicja P+P740 29340
44. Komplet saleterek z przykrywkami Florina P+P741 5700
45. Brytfanna żaroodporna z pokrywą P+P742 24060
46. Młynek do pieprzu P+P743 9480
47. Czajnik na gaz i indukcję  Florina P+P744 11520
48. Ciśnieniomierz naramienny P+P745 18840
49. Szczoteczka elektryczna Braun P+P746 17070
50. Odkurzacz workowy Amica P+P747 35700
51. Pościel z kory 100% baw.160/200 P+P748 15477
52. Pościel z kory 100% baw. 200/220 P+P749 19560
53. Pościel z flaneli 100% baw.160/200 P+P750 17640
54. Pościel z flaneli 100% baw.200/220 P+P751 20340
55. Pościel z satyny 100% baw 160/200 P+P752 14940
56. Pościel z satyny 100% baw 200/220 P+P753 17880
57. Prześcieradło frotte 100%baw. 160/200 P+P754 10740
58. Prześcieradło frotte 100%baw. 200/220 P+P755 11331
59. Kubek z logo P+P756 2730
60. Pendrive z logo P+P757 4410
61. Parasol z logo P+P758 5040
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 § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki, na jakich odby-
wa się program lojalnościowy pod nazwą „Premium-Plus” (dalej: „Program”).
2. Organizatorem Programu jest Jakub Dymacz, prowadzący działalność gospodar-
czą pod firmą Jakub Dymacz SAUERSAND, adres miejsca prowadzenia działal-
ności gospodarczej i adres do doręczeń: ul. Balicka 1A, 30-605 Kraków, wpisany 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający NIP: 
6772304358, adres poczty elektronicznej: biuro(at)premium-plus.pl (dalej: „Organi-
zator”). 3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu 
cywilnego.
4. Partnerami Programu (dalej: „Partnerzy”) są przedsiębiorcy współpracujący z Or-
ganizatorem, którzy prowadzą działalność handlową w punktach sprzedaży zlokali-
zowanych w Rzeczypospolitej Polskiej.
5. W ramach Programu przyznawane są uczestnikom punkty (dalej: „Punkty Pre-
mium-Plus”) za nabycie towarów lub usług, oferowanych w punktach sprzedaży Part-
nerów. Punkty sprzedaży Partnerów, biorące udział w Programie (dalej: „Placówki 
Partnerskie”), są oznaczone w widoczny sposób logotypem Programu.
6. Program organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE
1. Uczestnikiem Programu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba fizyczna stale za-
mieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła 13 rok życia, posiada co 
najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i nabywa towary lub usługi 
oferowane w Placówkach Partnerskich jako konsument w rozumieniu art. 22[1] Ko-
deksu cywilnego.
2. Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, w tym osoby, 
które nie ukończyły 18 roku życia, biorą udział w programie za zgodą przedstawiciela 
ustawowego.
3. Rejestracja uczestnictwa w Programie może być dokonana:
3.1. przez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego Programu, do-
stępnego w serwisie internetowym pod adresem URL: www.premium-plus.pl (dalej: 
„Serwis WWW Programu”);
3.2. przez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego Programu w dedy-
kowanej aplikacji mobilnej, przeznaczonej na urządzenia takie jak smartfony i tablety 
(dalej „Aplikacja”);
3.3. przez wypełnienie papierowego formularza rejestracyjnego Programu, dostępne-
go w wybranych Placówkach Partnerskich i jego przekazanie personelowi Placówki 
Partnerskiej.

4. W przypadku rejestracji za pomocą elektronicznego formularza rejestracyjnego 
Uczestnik otrzymuje kartę Programu (dalej: „Karta Programu”) przesyłką pocztową 
lub kurierską na koszt Organizatora. W przypadku rejestracji za pomocą formularza 
papierowego w Placówce Partnerskiej Uczestnik otrzymuje Kartę Programu bezpo-
średnio po przekazaniu wypełnionego formularza pracownikowi Placówki Partner-
skiej.
5. Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od oddania Formularza 
Rejestracyjnego w Placówce Partnerskiej, Organizator tworzy indywidualne konto 
Uczestnika, na które naliczane są Punkty Premium-Plus (dalej: „Konto Uczestnika”).
6. Formularz rejestracyjny wymaga podania danych osobowych Uczestnika, nie-
zbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Programu. Warunkiem uczestnictwa 
w Programie jest zgoda Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu 
realizacji Programu. Wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne do 
uczestnictwa w Programie.

7. Na formularzu rejestracyjnym Uczestnik może również wyrazić zgodę na przetwa-
rzanie jego danych osobowych w celach reklamowych i marketingowych innych niż 
realizacja programu. Wyrażenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne i nie jest wa-
runkiem uczestnictwa w Programie.
8. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Organizator, Ja-
kub Dymacz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jakub Dymacz SAU-
ERSAND, ul. Balicka 1A, 30-605 Kraków. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu 
do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
9. Uczestnicy mogą poprawiać lub aktualizować podane dane osobowe w każdym 
czasie. Organizator informuje, że niedokonanie aktualizacji danych osobowych lub 
podanie danych nieprawdziwych lub nieścisłych może uniemożliwiać odszukanie 
Uczestnika i kontakt z nim, w tym wydanie nagród, mimo zachowania przez Organi-
zatora należytej staranności.

§ 3. KARTA PROGRAMU
1. Karta Programu jest powiązana z Kontem Uczestnika i umożliwia naliczanie 
Uczestnikowi Punktów Premium-Plus, na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Karta Programu nie jest kartą płatniczą ani innym instrumentem płatniczym w rozu-
mieniu obowiązujących przepisów prawa.
3. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 poniżej Karta Programu wydawana jest nieodpłatnie 
i   jest własnością Organizatora.
4. Uczestnik może posługiwać się Kartą Programu w wersji plastikowej lub elek-
tronicznej. Uczestnik może zamówić dodatkową plastikową Kartę Programu lub 
duplikat wydanej plastikowej Karty Programu po zalogowaniu się na swoje konto 
w Serwisie WWW Programu. Za wydanie dodatkowej plastikowej Karty Programu lub 
duplikatu plastikowej Karty Programu pobierane są Punkty Premium-Plus. Informa-
cja o liczbie Punktów Premium-Plus pobieranych przy zamówieniu dodatkowej Karty 
Programu lub duplikatu Karty Programu dostępna jest w Serwisie WWW Programu. 
Elektroniczna Karta Programu dostępna jest w Aplikacji i za jej wydanie nie są pobie-
rane jakiekolwiek opłaty.

REGULAMIN programu 
„Premium-Plus”



5. Każda Karta Programu posiada numer oraz kod kreskowy (EAN) lub kod QR przy-
pisane do Konta Uczestnika, którego odczytanie przez system kasowy, tablet lub 
inne odpowiednie urządzenie przy kasie Placówki Partnerskiej powoduje przypisanie 
transakcji do Uczestnika i naliczenie odpowiedniej ilości Punktów Premium-Plus na 
Koncie Uczestnika.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW PREMIUM-PLUS
1. Punkty Premium-Plus przyznawane są Uczestnikowi za zakup towarów lub usług 
oferowanych w Placówkach Partnerskich.
2. Z zastrzeżeniem § 4 ust. 11 poniżej Punkty Premium-Plus są przyznawane są na 
następujących zasadach:
2.1. za każdy pełny 1 zł wartości jednorazowego zakupu w Placówce Partnerskiej 
przyznawany jest Uczestnikowi 1 Punkt Premium-Plus,
2.2. za każde pełne 10 zł wartości jednorazowego zakupu w Placówce Partnerskiej 
przyznawane są Uczestnikowi dodatkowo 3 Punkty Premium-Plus (doliczane do 
Punktów Premium-Plus o których mowa w pkt 3.1 powyżej).
3. Warunkiem przyznania Punktów Premium-Plus jest okazanie przez Uczestnika 
Karty Programu w kasie Placówki Partnerskiej. Kasjer skanuje kod widoczny na Kar-
cie Programu w celu naliczenia Punktów Premium-Plus.
4. Punkty Premium-Plus za jedną transakcję w Placówce Partnerskiej mogą być przy-
znane tylko jednokrotnie.
5. Naliczenie Punktów Premium-Plus na Konto Uczestnika następuje niezwłocznie, 
nie później jednak niż w terminie 30 dni od transakcji w Placówce Partnerskiej.

6. Uczestnik może w każdym czasie sprawdzić saldo Punktów Premium-Plus, zgro-
madzonych na swoim Koncie Uczestnika. W tym celu należy skorzystać z odpowied-
niej funkcjonalności dostępnej w Serwisie WWW Programu lub w Aplikacji.
7. W przypadku zwrotu lub rezygnacji z nabycia towaru lub usługi Punkty Premium-
-Plus przyznane za to nabycie podlegają odliczeniu z Konta Uczestnika.
8. Z zastrzeżeniem postanowień § 7, Punkty Premium-Plus zachowują ważność 
przez 3 lata od dnia ich naliczenia na Koncie Uczestnika. Po upływie tego okresu 
Punkty Premium-Plus wygasają i nie mogą być wymienione na nagrody.
9. Punkty Premium-Plus nie podlegają wymianie na pieniądze i nie mogą być przeno-
szone pomiędzy poszczególnymi Kontami Uczestników.
10. Uczestnik może również otrzymywać Punkty Premium-Plus za zakup towarów lub 
usług w partnerskich punktach handlowych, biorących udział w odrębnym programie 
„Premium- Plus Biznes”. Punkty Premium-Plus są w takim wypadku przyznawane na 
zasadach obowiązujących u poszczególnych partnerów „Premium-Plus Biznes”. In-
formacje w tym zakresie dostępne są w punktach handlowych partnerów „Premium-
-Plus Biznes” oraz w Serwisie WWW Programu w zakładce „Premium-Plus Biznes”.
11. Z zastrzeżeniem § 5 ust. 12 poniżej Partnerzy Programu określają za jakie towary 
i usługi będą przyznawane Punkty Premium-Plus. Partner może wprowadzić szcze-
gólne zasady przyznawania Punktów Premium-Plus lub wykluczyć określone towary 
lub usługi z premiowania w Programie. Informacja o takich szczególnych zasadach 
punktowania dostępna jest w Placówkach Partnerskich oraz w Serwisie WWW Pro-

gramu.
12. Punkty Premium-Plus nie są przyznawane za nabycie wyrobów tytoniowych oraz 
doładowań i zestawów startowych dla usług przedpłaconych telefonii komórkowej.
13. W związku z Programem mogą być organizowane dodatkowe promocje, kon-
kursy lub inne akcje promocyjne skierowane do Uczestników (akcje towarzyszące). 
Zasady takich akcji towarzyszących będą określone odrębnie, a uczestnictwo w nich 
będzie całkowicie dobrowolne. Informacje w tym zakresie dostępne będą w Serwisie 
WWW Programu.

§ 5. WYMIANA PUNKTÓW PREMIUM-PLUS NA NAGRODY
1. Uczestnik może wymienić Punkty Premium-Plus naliczone na swoje Konto Uczest-
nika na nagrody przewidziane przez Organizatora, zamawiając towary lub usługi ak-
tualnie oferowane przez Organizatora w Serwisie WWW Programu, Aplikacji oraz 
ulotkach i katalogach Organizatora.
2. Każda nagroda posiada swoją wartość wyrażoną w Punktach Premium-Plus, 
wskazaną w Katalogu Nagród. W celu zamówienia wybranej nagrody niezbędne jest 
wykorzystanie przez Uczestnika wymaganej liczby Punktów Premium-Plus.
3. Punkty Premium-Plus wymieniane są na możliwość nabycia nagród ze specjal-
nym rabatem. Po zamówieniu nagrody odpowiednia liczba Punktów Premium-Plus 
jest odbierana z Konta Uczestnika, a Uczestnik dokonuje dopłaty pozostałej części 
wartości nagrody, przekraczającej wartość udzielonego rabatu. Jeżeli w informacji 
o nagrodzie wyraźnie nie określono inaczej, dopłata wynosi 1 zł netto ( 1,23zł brutto )
4. W odniesieniu do wybranych nagród Organizator umożliwia ich zamówienie bez 
konieczności dokonywania przez Uczestnika dopłaty. Wydanie nagród wyłącznie za 
Punkty Premium-Plus, bez konieczności dokonywania dopłaty, może nastąpić je-
żeli łączna wartość nagród wydanych Uczestnikowi w danym roku kalendarzowym 
w Programie, a także w innych akcjach i programach lojalnościowych prowadzonych 
przez Organizatora, nie przekroczyła kwoty 100 zł brutto.
5. Po przekroczeniu limitu określonego w § 5 ust. 4 powyżej Punkty Premium-Plus 
mogą być wymieniane na rabat na towary lub usługi oferowane przez Organizatora 
na zasadzie określonej w § 5 ust. 3 powyżej, niezależnie od rodzaju nagrody wybranej 
przez Uczestnika.

6. Zamówienia nagród Uczestnik może dokonać:
6.1. za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego w Serwisie WWW Programu 
i w Aplikacji;
6.2. za pomocą infolinii, dostępnej pod numerem telefonu 12/636-86-84 (koszt połą-
czenia telefonicznego zgodnie z taryfą operatora);
6.3. w wybranych Placówkach Partnerskich, wyposażonych w urządzenia udostęp-
niane przez Organizatora, u sprzedawcy tej Placówki.
7. Po otrzymaniu zamówienia nagrody Organizator odlicza z Konta Uczestnika odpo-
wiednią liczbę Punktów Premium-Plus.
8. Najpóźniej w terminie 30 dni od otrzymania przez Organizatora zamówienia nagro-
dy nagroda jest dostarczana wedle wyboru Uczestnika:
8.1. na koszt Organizatora do wybranej przez Uczestnika Placówki Partnerskiej, 

a  w  przypadku zamówienia nagrody w Placówce Partnerskiej zgodnie z § 5 ust. 
6.3. – Placówki, w której Uczestnik złożył zamówienie;
8.2. na adres korespondencyjny Uczestnika przesyłką pocztową lub kurierską; w ta-
kim przypadku Organizator pobiera z konta punktowego Uczestnika dodatkowe 
Punkty Premium- Plus na poczet doręczenia nagrody przesyłką pocztową lub ku-
rierską.
9. Uczestnik informowany jest o liczbie punktów pobieranych przy wyborze dosta-
wy nagrody w sposób opisany w § 5 ust. 8.2 powyżej przed złożeniem zamówienia 
nagrody. Maksymalnie z tego tytułu z konta punktowego Uczestnika pobierane jest 
1000 Punktów Premium-Plus
10. Organizator może wymagać potwierdzenia odbioru nagrody przez Uczestnika 
(pokwitowania). Organizator informuje, że odbiera pokwitowanie w przypadku nagród 
o większej wartości. Przed wydaniem nagrody personel Placówki Partnerskiej może 
również zażądać okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość Uczestnika.

§ 6. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje mogą być składane:
1.1. pisemnie – w Placówkach Partnerskich lub na adres Organizatora ( Jakub Dy-
macz SAUERSAND, ul. Balicka 1A, 30-605 Kraków);
1.2. pocztą elektroniczną, na adres e-mail: biuro@premium-plus.pl
2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamacje (imię, nazwisko, 
adres korespondencyjny) oraz wskazanie przyczyny reklamacji i treść żądania.
3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie do 14 dni od ich 
otrzymania. 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest – w zależności od sposobu 
złożenia reklamacji – pocztą elektroniczną lub listownie. Odpowiedź wysyłana jest 
w terminie do 7 dni od rozpatrzenia reklamacji.

§ 7. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU I REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
1. Program trwa od 16.06.2014 r. do odwołania, z zastrzeżeniem § 7 ust. 8. Odwołanie 
Programu stanowi odwołanie przyrzeczenia publicznego w rozumieniu art. 919 
§ 2 Kodeksu cywilnego.
2. O odwołaniu Programu Organizator ogłasza w Serwisie WWW Programu z co naj-
mniej 2- miesięcznym wyprzedzeniem. Ponadto w tym samym terminie Organizator 
informuje każdego z Uczestników o odwołaniu Programu za pomocą wiadomości 
e-mail wysłanej na adres podany w związku z uczestnictwem w Programie.
3. Program ulega zakończeniu w terminie określonym przez Organizatora, jednak nie 
wcześniej niż z upływem 2 miesięcy od daty powiadomienia Uczestników o odwo-
łaniu Programu w wiadomości e-mail oraz w ogłoszeniu o zakończeniu Programu, 
zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 2.

4. Punkty Premium-Plus mogą być wymieniane na nagrody na zasadach określo-
nych w Regulaminie w czasie trwania Programu i w terminie do 30 dni od daty jego 
zakończenia. O terminie, w jakim Uczestnik może wykorzystać zgromadzone Punkty 
Premium-Plus, Organizator informuje w wiadomości e-mail oraz w ogłoszeniu o za-
kończeniu Programu, zgodnie z § 7 ust. 3.

5. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym czasie bez poda-
nia przyczyny. W tym celu Uczestnik powinien złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji 
(na adres Organizatora: Jakub Dymacz SAUERSAND, ul. Balicka 1A, 30-605 Kraków) 
lub wysłać wiadomość e-mail zawierającą oświadczenie o rezygnacji na adres biuro@pre-
mium-plus.pl Rezygnując z udziału w Programie Uczestnik może zażądać niezwłocznego 
usunięcia jego Konta Uczestnika i wszystkich danych związanych z jego uczestnictwem 
w Programie.
6. Punkty Premium-Plus zgromadzone przez Uczestnika, o którym mowa w § 7 ust. 5, 
mogą być przez niego wymieniane na nagrody w terminie 30 dni od daty otrzymania 
przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Programie, chyba że 
Uczestnik zażąda niezwłocznego usunięcia jego Konta Uczestnika i wszystkich danych 
związanych z jego uczestnictwem w Programie.
7. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Programu wyłącznie z ważnej przy-
czyny. Ważną przyczyną uzasadniającą wykluczenie Uczestnika z Programu jest udoku-
mentowane dopuszczenie się przez Uczestnika nadużyć, prowadzących do nienależnego 
otrzymywania punktów lub nagród w Programie.
8. Funkcjonalności Programu, związane z Aplikacją, dostępne są od daty udostępnie-
nia przez Organizatora Aplikacji w serwisie udostępniającym aplikacje dla danego typu 
urządzenia mobilnego (smartfonu, tabletu), którym posługuje się Uczestnik. Organiza-
tor dokłada starań w celu udostępnienia Aplikacji dla wszystkich popularnych urządzeń 
mobilnych i jednocześnie informuje, że zainstalowanie i korzystanie z Aplikacji nie jest 
niezbędne dla pełnego uczestnictwa w Programie, w tym odbioru nagród.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator może, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 poniżej, wprowadzić w Regulaminie zmia-
ny z ważnej przyczyny, jaką jest:
1.1. usunięcie niejasności Regulaminu;
1.2. usprawnienie funkcjonowania Programu;
1.3. zapobieganie nadużyciom lub innym naruszeniom Regulaminu;
1.4. wprowadzenie nowych możliwości zdobywania punktów;
1.5. zmiana przepisów prawa lub ich wykładni stosowanej przez sądy lub organy władzy 
publicznej, powodująca konieczność wprowadzenia zmian w Regulaminie;
1.6. orzeczenie sądu, decyzja administracyjna lub inny akt, wydany przez uprawnioną 
władzę publiczną, powodująca konieczność wprowadzenia zmian w Regulaminie.
2. Zmiany wprowadzone do Regulaminu stosownie do postanowienia § 8 ust. 1 powy-
żej nie mogą prowadzić do utraty praw nabytych przez Uczestników przed datą wejścia 
zmian w życie lub nakładać na Uczestników jakichkolwiek zobowiązań.
3. Niniejszy Regulamin jest dostępny u Organizatora oraz w Placówkach Partnerskich. 
Regulamin jest również dostępny w Serwisie WWW Programu do pobrania na urządzenie 
końcowe w wersji elektronicznej (w formacie PDF).
4. Zasady Programu określa Regulamin oraz – w zakresie nieuregulowanym – powszech-
nie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

3938



Infolinia: 126368684


