
Regulamin promocji „max10” dla sklepów stacjonarnych  
edycja 6 w. 1.0 z dnia 01.02.2017r. 

 
 

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod 
nazwą „max10” edycja 6. 

2. Organizatorem Promocji jest PHU VEGA z siedzibą w Pleszewie ul. Sopałowicza 1. 
3. Promocja rozpoczyna się w dniu 1 luty 2017r. i trwać będzie do dnia 31 styczeń 2018r. 
4. Promocja jest realizowana w sklepach stacjonarnych VEGA 

- ul. Poznańska 1 w Jarocinie, 
- ul. Sopałowicza 1 w Pleszewie 
- ul. Św. Ducha 4a w Pleszewie. 

5. Promocja obejmuje towary sprzedawane w stacjonarnych sklepach firmy VEGA z 
wyłączeniem pozycji określonych w punkcie 13 niniejszego regulaminu. 

6. Uczestnik promocji: 
- Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, będąca klientem sklepu VEGA, 

która dokona zakupu towarów z grup wymienionych w punkcie 5 za minimum 300zł 
jednorazowo lub w okresie trwania promocji przedstawi sumę wartości paragonów na 
kwotę większą lub równą 300zł oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych.  

- Uczestnikiem Promocji może być przedsiębiorstwo, będące klientem sklepu VEGA, 
które dokona zakupu towarów z grup wymienionych w punkcie 5 za minimum 500zł 
jednorazowo lub w okresie trwania promocji przedstawi sumę wartości paragonów lub 
faktur na kwotę większą lub równą 500zł.  

- Uczestnikiem promocji uprzywilejowanym może być każda osoba fizyczna lub firma, 
która brała udział w edycji 5 promocji pod nazwą „max10” w 2016 - 2017 roku i posiada 
„kartę stałego klienta” oraz wyrazi chęć dalszego udziału w promocji „max10” 
edycja  6. 

7. Karta stałego klienta – jest to dokument upoważniający do dokonywania zakupów z 
rabatem. Wygląd karty określa załącznik nr 1 niniejszego regulaminu. Karta posiada 
indywidualny kod klienta i może być używana wyłącznie przez zarejestrowanego 
Uczestnika promocji. Zagubienie bądź zniszczenie karty powinno zostać zgłoszone w 
wybranym punkcie stacjonarnym VEGA. 

8. Uczestnik Uprzywilejowany korzysta z tej samej karty, z której korzystał we 
wcześniejszej edycji promocji 

9. Rabaty są przyznawane na podstawie wartości zakupów towarów biorących udział w 
promocji zgromadzonych na indywidualnym koncie klienta w okresie jej trwania. 
Wysokość przedziałów rabatowych określa tabela 1.1 (dla osób fizycznych) oraz tabela 
1.2 (dla przedsiębiorstw) niniejszego regulaminu. Przyznany rabat nie może być 
mniejszy niż 3%. 

10. Uczestnik Uprzywilejowany, ma prawo do rabatu w wysokości, jaki wypracował w 4 
edycji promocji „max10”.  
a) Uczestnik posiada możliwość zwiększania rabatów na zasadach ogólnych 

regulaminu promocji max10 edycja 5, obroty na koncie klienta są kumulowane od 
dnia 1.02.2017r. – (wyjaśnienie: jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna, która 
posiada rabat z poprzedniej edycji w wysokości 5% to zgodnie z tabelą 1.1 
zwiększenie rabatu może otrzymać po przekroczeniu skumulowanej kwoty za 



zakupy podczas trwania bieżącej promocji w wysokości 1300zł) 
b) Rabat dla Uczestnika uprzywilejowanego zostanie zmniejszony, jeżeli uczestnik w 

edycji 4 zmniejszył obroty w stosunku do edycji 3 (wyjaśnienie: jeżeli uczestnikiem 
jest osoba fizyczna, która posiada rabat z edycji 3 w wysokości 5% to zgodnie z 
tabelą 1.1 regulaminu edycji 3, aby zachować rabat 5% powinna dokonać zakupu 
za co najmniej 900zł w okresie trwania promocji).  

c) Rabat nie może być mniejszy niż 3% 
11. Sposób naliczania i przyznawania rabatów - Rabat w wysokości 3% będzie 

obowiązywał najpóźniej od następnego dnia roboczego po spełnieniu warunku 
przystąpienia do promocji. Rabaty o wyższej wartości będą nanoszone w systemie 
sprzedażowym maksymalnie do dnia 5 każdego miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym miało miejsce przekroczenie progu wartości zakupów. (np. osoba, która do 
31 marca dokona zakupów za kwotę większą lub równą 500zł po dniu 5 kwietnia będzie 
korzystać z rabatu 4%). Maksymalna wartość przyznanego rabatu równa jest 10%. 

12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Warunkiem przystąpienia do promocji 
przez osoby fizyczne jest wypełnienie i podpisanie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych załącznik nr 2 niniejszego regulaminu. Informacje stanowiące dane 
osobowe podlegać będą ochronie, stosownie do wymogów ustawy z dnia 29.08.1997r. 
o ochronie danych osobowych /t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi 
zmianami/ i będą gromadzone oraz przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z 
promocją i wyłącznie przez organizatora promocji. Udostępnienie danych osobowych 
jest dobrowolne, jednakże konieczne w zakresie niezbędnym dla uczestnictwa w 
Promocji. Uczestnicy Promocji mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania. 

13. Wyłączenia z promocji: 
a) Wyłączone z rabatowania w promocji „max10” są produkty:  

 umieszczane w katalogach, ulotkach, plakatach i gazetkach promocyjnych 
„Kraina zabawek”, „Alsen” oraz innych firm, z którymi organizator 
przeprowadza wspólnie akcję promocyjną. 

 zakupione przez sklep internetowy „Alsen”, oraz wycenione na podstawie 
sklepu internetowego. 

 Kupony doładowujące  

 Promocja „max10” nie kumuluje się z innymi promocjami jednak wartość 
zakupionych produktów wymienionych wyżej wlicza się w sumę wartości 
zakupów mających wpływ na wysokość rabatu pod warunkiem, że nie 
kwalifikują się do grup wymienionych w punkcie 13b i 13c. 

b) Towary wykluczone z działań promocyjnych: komputery, laptopy, tablety, telefony, 
urządzenia drukujące, podzespoły komputerowe. 

c) Towary objęte sprzedażą hurtową oraz wyceniane na podstawie ofert składanych 
w trybie przetargowym i ofert składanych pod konkretne zapytanie lub 
zamówienie. 

14. Wprowadzenie zmian do regulaminu promocji wymaga aneksu do regulaminu i 
obwieszczenia go minimum 7 dni przed zmianą. 

15. Kwestie sporne, które nie zostały uwzględnione w niniejszym regulaminie będą 
rozpatrywane indywidualnie. 

  



Tabela 1.1 Wysokość rabatu w stosunku do obrotów na koncie klienta indywidualnego 

Wartość zakupów cena 
brutto w zł 

Należny rabat 

0-499,99 3% 

500-899,99 4% 
900-1299,99 5% 

1300-1799,99 6% 

1800-2299,99 7% 

2300-2899,99 8% 
2900-3499,99 9% 

Powyżej 3500 10% 

 
Tabela 1.2 Wysokość rabatu w stosunku do obrotów na koncie klienta przedsiębiorstwa 

Wartość zakupów cena 
brutto w zł 

Należny rabat 

0-999,99 3% 

1000-1999,99 4% 

2000-2999,99 5% 

3000-3999,99 6% 

4000-4999,99 7% 
5000-5999,99 8% 

6000-6999,99 9% 

Powyżej 7000 10% 

 


