DODATKOWY REGULAMIN
Programu lojalnościowego eSmoking Club
„Dawno się nie widzieliśmy”

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 – program lojalnościowy „eSmoking Club”, 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 lub Regulaminach Dodatkowych;

3.

Dodatkowy Regulamin – niniejszy regulamin wprowadzający zasady dodatkowego programu;

4.

Regulamin eSmoking Club – regulamin Programu lojalnościowego eSmoking Club;

5.

Punkty – całkowite wartości liczbowe otrzymywane przez Uczestnika po dokonaniu zakupu produktów
objętych Programem w Placówce eSmoking World lub w inny, opisany w Regulaminie eSmoking Club
sposób, które Uczestnik może wymienić na Nagrody;

6.

Nagroda – nagroda rzeczowa, którą Uczestnik może otrzymać w zamian za zgromadzone Punkty, na
zasadach określonych w Regulaminie eSmoking Club i znajdująca się w Katalogu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przedmiotem Dodatkowego Regulaminu jest wprowadzenie dodatkowego programu dla Uczestników
Programu lojalnościowego eSmoking Club - na zasadach określonych w Dodatkowym Regulaminie.
2. Niniejszy dodatkowy program obejmuje i jest skierowany wyłącznie do tych Uczestników, którzy w
okresie od dnia 26 grudnia 2018 roku do dnia 25 lutego 2019 roku nie dokonali żadnego zakupu
produktów w Placówce eSmoking World.
3. Uczestnicy wskazani w Rozdziale II pkt 2 Dodatkowego Regulaminu, którzy dokonają zakupu
jakiegokolwiek produktu objętego Programem lojalnościowym eSmoking Club o wartości brutto co
najmniej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) otrzymają dodatkowe 50 Punktów uprawniających do wymiany
na Nagrody.

4. Celem uniknięcia wątpliwości Organizator zastrzega, że:
1) z wyłączaniem wszystkich produktów cyfrowych (w tym doładowań do telefonów, kodów do
usług cyfrowych, kart podarunkowych), zakup produktów, o którym mowa w Rozdziale III pkt 2
Dodatkowego Regulaminu, może obejmować wszelkie produkty dostępne w Placówce eSmoking
World, w tym także nieobjęte Programem lojalnościowym eSmoking Club;
2) dodatkowe Punkty, o których mowa w Rozdziale II pkt 3 Dodatkowego Regulaminu, mogą zostać
wymienione na Nagrody najpóźniej do końca 28 lutego 2019r.

III.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Organizator podaje adres email: esmokingclub@esmokingworld.com, przeznaczony do kontaktu
Uczestników z Organizatorem, na który można wysyłać wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania
Programu lojalnościowego eSmoking Club z dopiskiem „Dawno się nie widzieliśmy”

2. W sprawach nieuregulowanych w Dodatkowym Regulaminie stosuje się postanowienia Regulaminu
eSmoking Club.
3. Dodatkowy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do 28 lutego 2019r.

