
REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 

 

I. Zasady ogólne programu lojalnościowego sklepu Truck Shop 

1. Regulamin niniejszy określa zasady udziału w organizowanym przez sklep Truck Shop 

(zwanego dalej “Programem”), skierowanym do Kontrahentów firmy. Regulamin zawiera 

warunki uczestnictwa w Programie oraz ustala zasady obowiązujące pomiędzy 

Uczestnikiem Programu a sklepem Truck Shop (zwanym dalej „Organizatorem”), 

będącym właścicielem i organizatorem programu. 

2. Uczestnik akceptuje warunki uczestnictwa w Programie w momencie zapisania się. 

3. Program prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

4. Przystąpienie i udział w programie są dobrowolne. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu, przy jednoczesnym 

powiadamianiu o tym Uczestników za pośrednictwem strony internetowej sklepu. 

6. Program obowiązuje w terminie od 01.01.2012 do 31.12.2013roku. Organizator ma 

prawo do zmiany okresu trwania programu oraz do zmiany treści regulaminu. Wszelkie 

zmiany będą dostępne pod nr tel: 606 423 469. 

7. Organizator ma prawo do zmiany nagród w katalogu oraz do zmiany asortymentu 

objętego promocją. Wszelkie zmiany będą dostępne na stronie internetowej sklepu. 

 

II. Warunki przystąpienia do Programu 

1. W Programie może wziąd udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba fizyczna 

prowadząca działalnośd gospodarczą lub prawna, upoważniającą ją do zakupu towarów 

objętych programem w sklepie Truck Shop. 

2. Warunkiem przystąpienia do programu jest zgłoszenie chęci uczestnictwa w programie i 

akceptacja warunków uczestnictwa telefonicznie pod numerem 606 423 469 lub poprzez 

założenie konta w sklepie Truck Shop, oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych.  

 

III. Zasady programu 

1. Uczestnik programu otrzymuje punkty za zakup asortymentu objętego programem, 

szczegółowo opisanego w załączniku nr 1. 

2. Zasady naliczania punktów są szczegółowo opisane w załączniku nr 1. 

3. Katalog nagród objętych Programem jest dostępny w formie drukowanej oraz na stronie 

http://truck.shop.pl/img/Katalog_Nagrod_2012.pdf 

 



IV. Wymiana punktów na nagrody, dostarczanie nagród 

1. Osobą uprawnioną do wymiany punktów na nagrody jest wyłącznie Uczestnik 

zalogowany w Programie. 

2. Wymiany punktów na nagrody Uczestnik programu może dokonad w dowolnym 

momencie trwania programu. 

3. Warunkiem wymiany punktów na nagrodę jest posiadanie odpowiedniej ilości punktów 

przez uczestnika programu niezbędnej do takiej wymiany. Ilośd punktów jaka jest 

konieczna do wymiany punktów na określoną nagrodę, podana jest w katalogu nagród i 

przyporządkowana do każdej z nagród. 

4. Wymiany punktów na nagrodę należy dokonad telefonicznie pod numerem telefonu 

606 423 469, bądź na pośrednictwem poczty elektronicznej, zgłaszając chęd odbioru 

nagrody i wysyłając wiadomośd email na adres: biuro@truck.shop.pl. W wiadomości 

należy podad nazwę nagrody oraz swoje dane lub dane firmy biorącej udział w 

programie. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia nagrody zostanie wysłane na wcześniej 

wskazany adres e-mailowy użytkownika. 

5. W razie braku magazynowego produktu, będącego przedmiotem wymiany punktów na 

nagrodę, zgłoszonej przez uczestnika programu, organizator programu jest zobowiązany 

poinformowad uczestnika o braku zamówionego towaru i w tej sytuacji uczestnik 

programu ma prawo do wycofania lub zmiany swojego zamówienia na inną nagrodę z 

katalogu nagród. Uczestnik nie może domagad się od organizatora dostarczenia nagrody, 

której stan magazynowy uległ wyczerpaniu. 

6. Zamówiona nagroda zostanie doręczona Uczestnikowi w ciągu najpóźniej 30 dni na adres 

podany przy rejestracji lub w wiadomości email, od momentu potwierdzenia przez 

organizatora dostępności produktu, będącego przedmiotem wymiany punktów na 

nagrodę. 

7. Zamówienie złożone i potwierdzone przez Uczestnika może byd zmienione lub odwołane 

wyłącznie w przypadku braku stanu magazynowego obejmującego zamówiony produkt. 

W żadnym innym przypadku nie ma możliwości zmiany ani odwołania zamówienia. 

8. Uczestnik może sprawdzid stan posiadanych przez niego punktów za pośrednictwem 

strony internetowej sklepu Truck Shop, warunkiem jest posiadanie zarejestrowanego 

konta, lub telefonicznie pod numerem telefonu: 606 423 469. 

 

V. Reklamacje 

1. Odpowiedzialnośd Organizatora ogranicza się do zapewnienia dostawy objętych 

Katalogiem nie ponosi odpowiedzialności  z tytułu rękojmi i gwarancji za wady towarów.  

2.  W przypadku wad towaru, który podlega gwarancji, Uczestnik korzysta z uprawnieo 

wynikających z karty gwarancyjnej. 



3. Przy odbiorze towaru Uczestnik ma obowiązek sprawdzid, czy towar jest zgodny z 

zamówieniem (rodzaj towaru), sprawny, kompletny i nie posiada widocznych uszkodzeo 

(w tym również uszkodzeo wynikających z nieprawidłowego transportu)lub innych wad. 

4. W przypadku uszkodzenia w transporcie paczki Uczestnik powinien przyjąd paczkę 

wypełnid w obecności kuriera protokół reklamacji załączony do listu przewozowego. 

5. Produkty posiadające kartę gwarancyjną producenta powinny byd reklamowane w 

punktach serwisowych danego producenta wymienionych w karcie gwarancyjnej. 

 

VI. Postanowienia koocowe 

1. Organizator udziela wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania programu na 

prośbę Uczestnika. Uczestnik może zgłaszad zapytania lub zastrzeżenia związane z 

Programem bezpośrednio do organizatora na adres email: biuro@truck.shop.pl. 

2. Punkty zdobyte w ramach uczestnictwa w programie nie mogą byd przekazywane 

innemu Uczestnikowi. 

3.  Wszelkie podatki z tytułu otrzymania nagród w promocji obciążają wyłącznie 

Uczestników promocji. 

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązao wynikających z realizacji 

Programu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

5. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Uczestników na Stronie Internetowej: 

http://truck.shop.pl/img/regulamin_programu_lojalnosciowego.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

 

1. Punkty Programu są naliczane za zakup wszytskich towarów dostępnych w sklepie Truck Shop. 

2. Zasady naliczania punktów. Naliczenie odbywa się w następujący sposób: każde 30 złotych 

brutto z faktury jest przeliczane na 1 punkt. 

3. Punkty będą naliczane przez sklep Truck Shop zgodnie z przyjętymi zasadami, bezpośrednio po 

wysyłce towaru zgodnie ze złożonym zamówieniem przez Uczestnika Programu, warunkiem 

przyznania punktów jest zaksięgowanie wpłaty za zamówione produkty lub zapłacie za nie w 

postaci gotówki. 

4. Uczestnikowi zostaną odjęte punkty przyznane za zamówienie, którego płatnośd nie została 

zrealizowana terminowo. Dokonanie płatności spowoduje ponowne przyznanie należnych 

punktów. 

 

 


