DODATKOWY REGULAMIN
Programu lojalnościowego eSmoking Club 3.0
„Korzystniej w eSmokingClub 3.0 ”

I.

DEFINICJE

1.

Organizator – CHIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą
w Ostrzeszowie, ul. Aleja Wojska Polskiego 23C, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem
KRS 0000488221, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, posługująca się nadanym jej numerem
identyfikacji podatkowej (NIP): 9721147850, oraz numerem statystycznym REGON: 300443550;

2.

Program lojalnościowy eSmoking Club 3.0 (dalej: „Program”)– program lojalnościowy „eSmoking
Club 3.0”, w którym jego Uczestnicy otrzymują za zakupy produktów objętych Programem, dokonywane
w Placówkach eSmoking World Punkty, które następnie mogą być wymieniane na Nagrody na zasadach
określonych w Regulaminie eSmoking Club 3.0 lub Regulaminach Dodatkowych;

3.

Dodatkowy Regulamin – niniejszy regulamin wprowadzający zasady dodatkowego programu;

4.

Dodatkowy Program - program dodatkowy w stosunku do programu lojalnościowy „eSmoking Club”,
opisany w niniejszym Dodatkowym Regulaminie;

5.

Identyfikator – elektroniczna karta wykonana w technologii NFC lub inny elektroniczny nośnik
funkcjonujący w ramach Programu który identyfikuje Uczestnika Zarejestrowanego w 3.0.;

6.

Regulamin eSmoking Club – regulamin Programu lojalnościowego eSmoking Club 3.0;

7.

Uczestnik Zarejestrowany w 3.0 – osoba fizyczna (z wyłączeniem pracowników i współpracowników
Organizatora lub partnera Organizatora prowadzącego Placówkę eSmoking World), która ukończyła
18 rok życia i posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która przystąpiła do
Programu na zasadach określonych w Regulaminie eSmoking Club 3.0.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przedmiotem Dodatkowego Regulaminu jest wprowadzenie Dodatkowego Programu dla Uczestników
Zarejestrowanych w 3.0. Programu - na zasadach określonych w Dodatkowym Regulaminie.
2. Niniejszy Dodatkowy Program obejmuje i jest skierowany wyłącznie do tych Uczestników
Zarejestrowanych w 3.0. Programu, którzy w okresie od dnia 1 września 2020r. do dnia 30 września
2020r., u Organizatora, podczas jednej transakcji i przy użyciu Identyfikatora dokonają zakupu
spełniającego założenia jednego z wariantów wskazanych w lit. a) albo b) (poniżej):
a) zakupią urządzenie Sigelei Chronus oraz atomizer Volish Tense;
b) zakupią urządzenie Smok Mag Grip oraz atomizer Freemax Fireluke.
3. Uczestnicy Zarejestrowani w 3.0 wskazani w Rozdziale II ust. 2 Dodatkowego Regulaminu którzy spełnią
warunki określone w Rozdziale II ust. 2 lit. a) albo b) Dodatkowego Regulaminu otrzymają możliwość
dokonania transakcji z uwzględnieniem specjalnej ceny. Specjalna cena o której mowa w zdaniu
poprzednim, jest zróżnicowana w zależności od wariantu który spełnia dany zakup w następujący
sposób:
a) przy zakupie spełniającym warunki wariantu określonego w Rozdziale II ust. 2 lit. a) – Uczestnik
Zarejestrowany w 3.0 otrzymuje możliwość zakupu produktów w nim wskazanych w specjalnej
cenie. Specjalna cena, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostanie naliczona w ten sposób, iż
Uczestnik Zarejestrowany w 3.0. zakupi produkt Sigelei Chronus w cenie regularnej, a obniżeniu o
18,10 zł (słownie: osiemnaście złotych i dziesięć groszy) ulegnie cena atomizera Volish Tense;

b) przy zakupie spełniającym warunki wariantu określonego w Rozdziale II ust. 2 lit. b) – Uczestnik
Zarejestrowany w 3.0 otrzymuje możliwość zakupu produktów w nim wskazanych w specjalnej
cenie. Specjalna cena, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostanie naliczona w ten sposób, iż
Uczestnik Zarejestrowany w 3.0. zakupi produkt Smok Mag Grip w cenie regularnej, a obniżeniu o
28,10 zł (słownie: dwadzieścia osiem złotych i dziesięć groszy) ulegnie cena atomizera Freemax
Fireluke.
4. Specjalne ceny, o których mowa w Rozdziale II ust. 3 lit. a) oraz b) Dodatkowego Regulaminu, zostaną
naliczone automatycznie przy dokonaniu transakcji, z użyciem Identyfikatora, spełniającej warunki
opisane w Dodatkowym Regulaminie.
5. Promocja obowiązuje w terminie od dnia 1 września 2020r. do dnia 30 września 2020r.
6. Uczestnik Zarejestrowany w 3.0. Programu lojalnościowego eSmoking Club 3.0 może wielokrotnie brać
udział w Dodatkowym Programie w okresie jego obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego
spełnienia warunków określonych w niniejszym Dodatkowym Regulaminie.
7. Organizatora informuje że oferta nie łączy się z żadnymi innymi promocjami i aktywacjami.
8. Organizator zastrzega, że Uczestnik Zarejestrowany w 3.0 może dokonać wyboru produktów tylko
spośród produktów dostępnych w danym punkcie sprzedaży Organizatora i objętych Dodatkowym
Regulaminem. Zdanie poprzednie oznacza, że w razie niedostępności któregokolwiek z produktów
objętych Dodatkowym Regulaminem Uczestnik Zarejestrowany w 3.0 nie ma prawa do żadnych
roszczeń względem Organizatora dotyczących i/lub związanych z produktem niedostępnym w danym
punkcie sprzedaży, a w szczególności nie ma On prawa do wymogu sprzedaży produktu niedostępnego
w danym punkcie sprzedaży.
9. W celu rozstrzygnięcia ewentualnych wątpliwości Organizator informuje, że zakup o którym mowa
w Rozdziale II ust. 2 lit. a) oraz b) dla spełnienia warunków Dodatkowego Regulaminu musi odbyć się w
ramach jednej transakcji (tj. w ramach jednego paragonu, przy użyciu Identyfikatora lub numeru
telefonu podanego podczas rejestracji Konta Uczestnika Zarejestrowanego w 3.0).
10. W celu wyłączenia wątpliwości organizator zastrzega, że ilość produktów objętych Dodatkowym
Regulaminem jest limitowana pod względem ilości co należy rozumieć w ten sposób, że ilość
produktów których możliwość nabycia na zasadach Dodatkowego Regulaminu gwarantuje Organizator
wynosi odpowiednio:
a) dla wariantu zakupu o którym mowa w Rozdziel II ust. 3 lit. a) Dodatkowego Regulaminu:
- 100 (słownie: sto) stuk produktu Sigelei Chronus,
- 100 (słownie: sto) stuk produktu Volish Tense;
b) dla wariantu zakupu o którym mowa w Rozdziel II ust. 3 lit. b) Dodatkowego Regulaminu:
- 100 (słownie: sto) stuk produktu Smok Mag Grip,
- 100 (słownie: sto) stuk produktu Freemax Fireluke.
W związku z powyższymi Organizator zastrzega, że Klient nie ma prawa do żadnych roszczeń względem
Organizatora dotyczących lub/i związanych z jakimkolwiek produktem objętym Dodatkowym
Programem po wyczerpaniu puli o której mowa w ustępie niniejszym.

III.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Organizator podaje adres email: esmokingclub@esmokingworld.com, przeznaczony do kontaktu
Uczestników Zarejestrowanych w 3.0. z Organizatorem, na który można wysyłać wszelkie pytania
dotyczące funkcjonowania Programu lojalnościowego eSmoking Club z dopiskiem „Korzystniej w
eSmokingClub”.
2. W sprawach nieuregulowanych w Dodatkowym Regulaminie stosuje się postanowienia Regulaminu
eSmoking Club.

3. Dodatkowy Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia do dnia 30 września 2020r. lub do wyczerpania
dostępności któregokolwiek z produktów objętych Dodatkowym Programem.

