Kraków, 01.04.2020
Regulamin Programu Bonusowego
„TWOJE NARZĘDZIA to jakość i profesjonalizm TWOJEJ FIRMY”

Kupuj produkty i wymieniaj na nagrody. Celem akcji jest premiowanie zakupów poprzez
wyposażenie klientów w sprzęt MILWAUKEE. Wszelkie zasady programu bonusowego, tj.
otrzymywanie, zbieranie oraz realizacja premii określone są przez następujące warunki:

1. Organizatorem programu jest ANG Wentylacja sp. z o.o., ul. Częstochowska 26, 32‐085 Modlnica,
NIP: 677‐21‐97‐856
2. Uczestnikiem programu lojalnościowego jest każdy klient, który dokonuje zakupów w okresie
realizacji programu.
3. Program bonusowy obowiązuje od 01.04.2020 r. do 31 grudnia 2020
4. Za każde zakupy w okresie określonym w punkcie 3 zostanie naliczony bonus w kwocie 1% wartości
netto dokonanych zakupów. Przykładowo:
Zakup za 1000 netto = wartość bonusu: 10 PLN netto
Uwaga:
Zakupy produktów marki Venture Industries premiowane będą kwotą 2% wartości zakupów netto.
Przykładowo: Zakup za 1000 netto = wartość bonusu: 20 PLN netto.
W trakcie obowiązywania programu organizator przewiduje nowe, okresowe premie na wybrane
grupy asortymentowe, będą określone jako „ nowe promocje bonusowe”
5. Podstawą do naliczania punktów bonusowych jest suma złożonego i zrealizowanego zamówienia,
a kwota naliczana jest za zapłacone faktury.
6. Punkty naliczane są na konto klienta.
7. Wartość i ilość punktów nie może zostać wypłacona w postaci gotówki.
8. Uczestnik nie może w żaden sposób przekazać zgromadzonych środków na rzecz innych osób.
9. Bieżącą informacje o zgromadzonych punktach może przekazać opiekun handlowy.
Na życzenie może wysłać informację na wskazany adres e‐mail.
10. Prezenty programu bonusowego „TWOJE NARZĘDZIA to jakość i profesjonalizm TWOJEJ FIRMY”
to wybrane przedmioty marki MILWAUKEE, które Uczestnik może otrzymać w zamian za
zgromadzone Punkty. Ceny produktów dostępne są w oficjalnym cenniku marki Milwakuu.

11. Naliczanie środków za zakupy na konto klienta następuje automatycznie po finalizacji transakcji
( opłaceniu faktury).
12. Zamówienie nagrody możliwe jest poprzez kontakt mailowy z opiekunem klienta i wskazanie
nagrody którą chce się otrzymać.
13. W okresach kwartalnych (30 czerwca, 30 września, 31 grudnia ), klient dostanie informację o
stanie kwoty bonusu.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia zamówionej nagrody inną podobną o nie
mniejszej wartości.
15. W przypadku wycofania prezentu z katalogu i nie zrealizowania złożonej już dyspozycji
Organizator zaproponuje inną nagrodą o kwocie nie mniejszej niż ta którą zamówił klient.
16. ANG Wentylacja zastrzega sobie prawo zakończenia uczestnictwa w programie bonusowym lub
zastąpienie go innym programem.
17. Wybór nagrody musi nastąpić najpóźniej do 15 stycznia 2021 roku.
Organizator przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania programu bonusowego i / lub
zastąpienia programu innym działaniem marketingowym.
18. Udział uczestnika w innym programie jest możliwy po wcześniejszym potwierdzeniu.

