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„KARTA STAŁEGO KLIENTA W SKLEPACH  

VITAL – STREFA ZDROWEGO ŻYCIA „ 

REGULAMIN 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem promocji „Karta Stałego Klienta w sklepach Vital – strefa zdrowego życia”, 

zwanego dalej: Promocją,  jest Przedsiębiorstwo Handlu Detalicznego Agnieszka Józkowicz, 

ul. Powstańców 16, 43-100 Tychy, NIP: 646-243-53-79, zwany dalej: Organizatorem. 

2. Promocja prowadzona będzie we wszystkich sklepach „Vital – strefa zdrowego życia”. 

3. W Promocji mogą brać udział wszyscy Klienci korzystający z usług firmy. 

4. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. 

5. Promocja trwa od 01.04.2017 do odwołania. 

6. Promocja jest prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. 

Informacje zawarte w materiałach promocyjnych mają tylko charakter informacyjny i promocyjny. 

7. Udział w Promocji jest dobrowolny.  

 

§ 2 Zasady Promocji 

1. Za każde wydane 50zł (pięćdziesiąt złotych) Klient sklepu „Vital – strefa zdrowego życia” 

otrzymuje pieczątkę – wielokrotność tej kwoty, to wielokrotność przybitych pieczątek.  

2. Pieczątka z symbolem koniczyny i literą V, a więc pierwszą literą nazwy „Vital – strefa zdrowego 

życia”, zostaje przybita w jednym z 10 pól umieszczonych na Karcie Stałego Klienta. 
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3. Za uzbieranie 10 pieczątek, Klient otrzymuje 25 zł rabatu na wykorzystanie w dowolnym sklepie 

„Vital – strefa zdrowego życia”. 

4. Karta Stałego Klienta obowiązuje we wszystkich sklepach „Vital – strefa zdrowego życia”. 

5. Karta nie wymaga podania danych osobowych. 

6. Warunkiem realizacji Karty Stałego Klienta jest przekazanie kasjerowi w pełni podstemplowanej 

karty (z 10 pieczątkami). 

7. Rabat 25 zł otrzymany z tytułu uzbierania kompletu pieczątek musi zostać 

wykorzystany w całości podczas jednorazowej wizyty w jednym ze sklepów „Vital – strefa 

zdrowego życia”. 

8. Produkty zakupione w ramach promocji nie podlegają zwrotowi. 

9. Minimalna kwota potrzebna do realizacji Karty Stałego Klienta to 26 zł, wówczas Klient płaci 

minimum 1 zł. 

10. Punkt 9, §2, związany jest z funkcjonowaniem wewnętrznego programu KC-POS, 

zainstalowanego na komputerach w sklepach „Vital – strefa zdrowego życia”, który nie pozwala 

zatwierdzić transakcji opiewającej na kwotę mniejszą niż 1 zł przy równoczesnym udzielaniu rabatu 

na kwotę 25 zł. 

 

§ 3 Odpowiedzialność 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność osób niezwiązanych z organizacją 

Promocji. 

§ 4 Postanowienia końcowe 

1. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.  

2. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Promocji, a ich 

wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora Promocji.  

3. Organizator zastrzega sobie, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego, 

prawo do odwołania Promocji w dowolnym momencie jej trwania.  

4. Organizator zastrzega sobie, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego, 

prawo do zmiany postanowień, zasad i warunków niniejszego Regulaminu. Wszelkie 

zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na Facebooku „Vital 

– strefa zdrowego życia”. 
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5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.vital.net.pl oraz w sklepach 

stacjonarnych „Vital – strefa zdrowego życia”. 


