
 

 

 

 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 

 

1) Organizatorem programu jest firma Supply Service Maciej Dąbała ul.Igańska 20 04-087 

Warszawa 

2) Uczestnikami programu mogą zostać tylko partnerzy handlowi zarejestrowani i realizujący 

zamówienia poprzez sklep www.biurowe-zakupy.pl 

3) Wszystkie dane osobowe uczestnika programu są używane wyłącznie do realizacji 

zamówionych nagród , i nie są udostępniane innym podmiotom 

4) Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego lub bezterminowego wyłączenia z 

programu nagród niedostępnych , oraz zmian nagród w czasie trwania programu  

5) Uczestnik programu otrzymuje 5 pkt. za każdą wydaną 1zł na stronie www.biurowe-

zakupy.pl. Ceny indywidualne nie biorą udziału w programie 

6) Punkty naliczane są po złożeniu zamówienia. Po zakończeniu realizacji zamówienia obsługa 

sklepu potwierdza otrzymane punkty. 

7) Wartość punktów jest pomniejszana w przypadku : 

- nieterminowych płatności  

- wartości zwrotów towarów  

8) Organizator zastrzega sobie prawo do organizowania okresowych promocji polegających na 

zmianie zasad naliczania punktów. Informacje o takiej zmianie będą dostępne na stronie 

www.biurowe-zakupy.pl 

9) Czas trwania programu jest bezterminowy 

10) Każdy uczestnik programu może zamówić nagrodę po osiągnięciu odpowiedniej wartości 

punktów  

11) Warunkiem otrzymania nagrody jest terminowe uregulowanie płatności za faktury. Uczestnik 

programu którego firma nie uregulowała zobowiązań wobec Supply Service nie ma 

możliwości zamówienia nagrody.  

12) Punkty za faktury przeterminowane więcej niż 30 dni kalendarzowe , są anulowane i 

przepadają. 

13) Zamówienie nagrody odbywa się w formie pisemnej na formularzu zamówienia , który 

uczestnik programu przesyła na skrzynkę e-mail biuro@biurowe-zakupy.pl 

14) Wymiana punktów na nagrody powoduje obniżenie salda punktowego na koncie Uczestnika 

o liczbę punktów przypisaną danej nagrodzie w katalogu nagród 

15) Przy odbiorze nagród zamówionych Uczestnik składa podpis na potwierdzeniu odbioru 

nagrody 

16) Nagrodę może odebrać wyłącznie osoba , zgłoszona w formularzu zamówienia nagrody 

17) Zdjęcia zamieszczone w katalogu nagród są zdjęciami poglądowymi i nie mogą stanowić 

podstawy do składania reklamacji  

18) Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady przyznanych nagród  
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