DODATKOWY REGULAMIN
Programu lojalnościowego eSmoking Club
„Bundle offer wkłady do Vype ePen lub neo™”
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 Zarejestrowanych Programu lojalnościowego eSmoking Club - na zasadach określonych
w Dodatkowym Regulaminie.
2. Niniejszy Dodatkowy Program obejmuje i jest skierowany wyłącznie do tych Uczestników
Zarejestrowanych, którzy w okresie od dnia ogłoszenia niniejszego Dodatkowego Regulaminu do
dnia 31 sierpnia 2019 roku dokonali w Placówkach eSmoking World zakupu tzw. Bundle Offer
(Zestaw startowy glo™ + Zestaw startowy Vype ePen 3) spośród listy zestawów wymienionych w
Załączniku nr 1 do Dodatkowego Regulaminu.
3. Uczestnicy Zarejestrowani wskazani w Rozdziale II pkt. 2 Dodatkowego Regulaminu po
zarejestrowaniu transakcji, otrzymają na podany przez siebie numer telefonu komórkowego
specjalny kod (wysłany za pomocą wiadomości SMS) uprawniający do zakupu w Placówce eSmoking
World, według swojego wyboru:
a) dwóch pojedynczych opakowań wkładów do Vype ePen3 wybranych przez Uczestników
Zarejestrowanych spośród listy produktów wskazanej w Załączniku nr 2 do Dodatkowego
Regulaminu, przy czym jedno opakowanie wkładów do Vype ePen 3 będzie dostępne w cenie
regularnej, a drugie w obniżonej cenie w stosunku do ceny regularnej za dane opakowanie
wkładów, tj. za 0,01 zł (jeden grosz);
albo
b) dwóch pojedynczych opakowań wkładów NEO™ wybranych przez Uczestników
Zarejestrowanych spośród listy produktów wskazanej w Załączniku nr 3 do Dodatkowego
Regulaminu, przy czym jedno pojedyncze opakowanie wkładów do NEO™ będzie dostępne w

cenie regularnej, a drugie w obniżonej cenie w stosunku do ceny regularnej za dane pojedyncze
opakowanie wkładów, tj. za 0,01 zł (jeden grosz).
Przy czym zakup musi zostać zrealizowany podczas jednej transakcji, tj. w ramach jednego paragonu
oraz przy użyciu Identyfikatora, a także po okazaniu kodu SMS, o którym mowa w Rozdziale II pkt 3
Dodatkowego Regulaminu, powyżej.
4. Uczestnicy Zarejestrowani, o których mowa Rozdziale II pkt 2 Dodatkowego Regulaminu, mogą
samodzielnie wybrać wyłącznie jedną z dwóch ofert wskazanych w Rozdziale II pkt 3 Dodatkowego
Regulaminu.
5. W przypadku chwilowego braku dostępności któregoś z produktów w ramach danej oferty ich wybór
jest ograniczony do pozostałych produktów (wkładów do Vype ePen 3 lub wkładów NEO™
określonego rodzaju).
6. Organizator zastrzega, iż kody otrzymane drogą SMS, o których mowa niniejszym Dodatkowym
Regulaminie uprawniające do skorzystania ze specjalnej oferty wskazanej w Rozdziale II pkt 3
Regulaminu Dodatkowego powyżej zostaną wygenerowane nie później niż w ciągu 72 godzin od
spełnienia warunku wskazanego w niniejszym Rozdziale oraz pozostają ważne wyłącznie przez 14
(czternaście) dni od ich otrzymania.
7. W celu wyłączenia wątpliwości Organizator zastrzega, iż oferta, o której mowa w Rozdziale II
Dodatkowego Regulaminu dotyczy wyłącznie opakowań pojedynczych opakowań wkładów NEO™
oraz pojedynczych opakowań wkładów do Vype ePen 3.
8. W celu wyłączenia wątpliwości Organizator zastrzega, że oferta wynikająca z niniejszego
Dodatkowego Programu nie jest limitowana, co oznacza że z oferty można skorzystać kilkukrotnie, z
tym zastrzeżeniem, że na podstawie każdego kodu SMS można wybrać tylko jedną ofertę spośród
wskazanych w Rozdziale II pkt 3 Dodatkowego Regulaminu i każdy kod SMS wygasa po jego
zrealizowaniu. Aby nabyć nowy kod SMS należy dokonać zakupu nowej oferty tzw. Bundle Offer
(Zestaw startowy Glo™ + Zestaw startowy Volish View) zgodnie z Rozdziałem II pkt 3 Dodatkowego
Regulaminu, a następnie zrealizować go (tj. kolejny kod SMS) zgodnie z postanowieniami niniejszego
Dodatkowego Regulaminu

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizator podaje adres email: esmokingclub@esmokingworld.com, przeznaczony do kontaktu
Uczestników z Organizatorem, na który można wysyłać wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania
Programu z dopiskiem: „Bundle offer wkłady do Vype ePen lub neo™”.
2. W sprawach nieuregulowanych w Dodatkowym Regulaminie stosuje się postanowienia Regulaminu.
3. Dodatkowy Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia do dnia 31 października 2019 roku lub do
wyczerpania dostępności któregokolwiek z produktów objętych Dodatkowym Programem, z tym
zastrzeżeniem, iż kody, uprawniające do skorzystania ze specjalnej oferty wskazanej w Rozdziale II
Dodatkowego Regulaminu, otrzymane drogą SMS przez poszczególnych Uczestników
Zarejestrowanych w ostatnich czternastu dniach obowiązywania Dodatkowego Regulaminu będzie
można zrealizować odpowiednio w dacie ich ważności (14 dni od dnia otrzymania).

Załącznik nr 1 do Dodatkowego Regulaminu – zestawy startowe;
Opis towaru
Kit Glo Black
Kit Glo Gold
Kit Glo Gray
Kit Glo Rose
Starter Kit Vype ePen 3 Graphite Black
Starter Kit Vype ePen 3 Silver
Starter Kit Vype ePen 3 Champagne Gold

Załącznik nr 2 do Dodatkowego Regulaminu – wkłady do Vype ePen3;
Opis towaru
Wkłady do ePen 3 Vype z aromatem: Master Blend vPro 12mg/ml (2szt.)
Wkłady do ePen 3 Vype z aromatem: Crisp Mint vPro 12mg/ml (2szt.)
Wkłady do ePen 3 Vype z aromatem: Wild Berries vPro 12mg/ml (2szt.)
Wkłady do ePen 3 Vype z aromatem: Master Blend vPro 18mg/ml (2szt.)
Wkłady do ePen 3 Vype z aromatem: Crisp Mint vPro 18mg/ml (2szt.)
Wkłady do ePen 3 Vype z aromatem: Wild Berries vPro 18mg/ml (2szt.)

Załącznik nr 3 do Dodatkowego Regulaminu – wkłady do NEO™.
Opis towaru
Sticks Neo Glo Bright Purple
Sticks Neo Glo Click Green
Sticks Neo Glo Click Purple
Sticks Neo Glo Deep Electric Green
Sticks Neo Glo Deep Navy Blue
Sticks Neo Glo Electric Green
Sticks Neo Glo Navy Blue
Sticks Neo Glo Spark Yellow

