DODATKOWY REGULAMIN
Programu lojalnościowego eSmoking Club
„Mamy dla Ciebie coś specjalnego”

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 Program - program dodatkowy w stosunku do programu lojalnościowy „eSmoking
Club”, opisany w niniejszym Dodatkowym Regulaminie;
4. Dodatkowy Regulamin – niniejszy regulamin wprowadzający zasady Dodatkowego Programu;
5. Regulamin eSmoking Club – regulamin Programu lojalnościowego eSmoking Club.

II.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedmiotem Dodatkowego Regulaminu jest wprowadzenie Dodatkowego Programu dla
Uczestników Programu lojalnościowego eSmoking Club - na zasadach określonych
w Dodatkowym Regulaminie.
2. Uczestnikiem niniejszego Dodatkowego Programu może być wyłącznie członek eSmoking
Club, który w okresie co najmniej 3 (trzech) pełnych miesięcy (kalendarzowych)
poprzedzających okres obowiązywania Dodatkowego Regulaminu nie dokonał żadnej
transakcji w punktach eSmoking World z użyciem identyfikatora Programu lojalnościowego
eSmoking Club oraz w ciągu całego 2019 r. nie dokonał zakupów produktów marek gloTm oraz
Vype ePen3 („Uczestnik”).
3. Uczestnicy spełniający warunki, o których mowa w Rozdziale II pkt. 2 niniejszego regulaminu
powyżej, w okresie obowiązywania Dodatkowego Regulaminu i po dokonaniu dowolnych
zakupów w punkcie eSmoking World w kwocie 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) w ciągu
72 godzin od dokonania zakupów otrzymają na podany podczas rejestracji numer telefonu
komórkowego lub adres e-mail, kod promocyjny uprawniający do zakupu jednego dowolnego
liquidu marki LiQueen z serii Standard, HV, Concetrate lub Premium w obniżonej cenie w
stosunku do ceny regularnej za dany liquid, tj. za 1,00 zł (jeden złoty zero groszy)

4. Organizator zastrzega, że zakup w wysokości 50,00 zł musi zostać zrealizowany podczas jednej
transakcji, tj. w ramach jednego paragonu oraz przy użyciu Identyfikatora.
5. W celu wyłączenia wątpliwości Organizator zastrzega, że zakup samych wielopaków liquidów
w wysokości 50,00 zł nie uprawnia do skorzystania z oferty opisanej w niniejszym
Dodatkowym Regulaminie.
6. W celu wyłączenia wątpliwości Organizator zastrzega, że Kod SMS można wykorzystać tylko
jeden raz w trakcie trwania Programu Dodatkowego.
7. Kody SMS pozostaną ważne w trakcie obowiązywania Dodatkowego Regulaminu, tj. nie
później niż do 30 września 2019 roku, po tym dniu kody wygasną i nie będą mogły być
zrealizowane.
8. Niniejsza oferta nie łączy się z żadnymi innymi aktywacjami, konkursami i promocjami
obowiązującymi w ramach Programu lojalnościowego eSmoking Club.
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 „Mamy dla Ciebie coś
specjalnego”.
2. W sprawach nieuregulowanych w Dodatkowym Regulaminie stosuje się postanowienia
Regulaminu eSmoking Club.
3. Dodatkowy Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 września 2019 r. i obowiązuje do dnia 30
września 2019 roku.

