DODATKOWY REGULAMIN
Programu lojalnościowego eSmoking Club
„JBL”

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;
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Przedmiotem Dodatkowego Regulaminu jest możliwość uzyskania przez Uczestnika dodatkowej Nagrody, to jest
głośnika mobilnego marki JBL GO Plus (w trzech różnych kolorach: czarny, czerwony niebieski), pod warunkiem
zakupu podczas jednej transakcji (na jednym paragonie) w Placówce eSmoking World przez Uczestnika produktu
lub produktów objętych Programem lojalnościowym eSmoking Club o wartości brutto co najmniej 300,00 zł
(trzysta złotych).

2.

Organizator zastrzega, że zakup produktu lub produktów, o których mowa w Rozdziale II pkt 1 Dodatkowego
Regulaminu, nie może obejmować:

1) produktów cyfrowych (w tym doładowań do telefonów, kodów do usług cyfrowych, kart
podarunkowych) dostępnych w Placówce eSmoking World;

2) produktów będących nowatorskimi rekwizytami lub wyrobami tytoniowymi, dostępnych w Placówce
eSmoking World.
3.

W celu wyłączenia wątpliwości Organizator zastrzega, że oferta dotycząca możliwości uzyskania i odebrania
dodatkowej Nagrody, o której mowa w Rozdziale II pkt 1 Dodatkowego Regulaminu, jest limitowana.

4.

Organizator zastrzega, iż w przypadku braku chwilowej dostępności którejś z wersji kolorystycznej dodatkowej
Nagrody, o której mowa w Rozdziale II pkt 1 Dodatkowego, wybór jest ograniczony do pozostałych, dostępnych
wersji kolorystycznych.

5.

W celu wyłączenia wątpliwości Organizator zastrzega, że Uczestnik może tylko raz w trakcie obowiązywania
Dodatkowego Regulaminu uzyskać i odebrać dodatkową Nagrodę, o której mowa w Rozdziale II pkt 1
Dodatkowego Regulaminu.

6.

Odbiór dodatkowej Nagrody nastąpi w Placówce, w której dokonano transakcji uprawniającej do skorzystania z
oferty wskazanej w niniejszym Dodatkowym Regulaminie, bezpośrednio po jej dokonaniu, lecz nie później niż w
ciągu 30 minut od chwili dokonania transakcji.
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 „JBL”.

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 dnia 30.04.2019r. lub do wyczerpania
się zapasów w postaci dodatkowych Nagród, o których mowa w Rozdziale II pkt 1 Dodatkowego Regulaminu.

