DODATKOWY REGULAMIN
Programu lojalnościowego eSmoking Club
„Wkłady do Vype ePen 3 1+1 za grosz”

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. Niniejszy Dodatkowy Program obejmuje i jest skierowany wyłącznie do tych Uczestników,
którzy w okresie od dnia 7 czerwca 2019 roku do dnia 30 września 2019 roku zakupili
w Placówkach eSmoking World przy użyciu Identyfikatora co najmniej jeden zestaw startowy
Vype ePen 3 wybrany spośród listy zestawów wymienionych w Załączniku nr 1 do
Dodatkowego Regulaminu.
3. Uczestnicy wskazani w Rozdziale II pkt. 2 Dodatkowego Regulaminu po zarejestrowaniu
transakcji, otrzymają na podany przez siebie numer telefonu komórkowego kod promocyjny
(wysłany za pomocą wiadomości SMS) uprawniający – przy zakupie jednego wkładu do Vype
ePen 3 możliwości zakupu drugiego wkładu do Vype ePen 3 w obniżonej cenie w stosunku do
ceny regularnej za dany wkład, tj. za 0,01 zł (jeden grosz). Listę wkładów, które można nabyć
w sposób opisany w zdaniu poprzednim, zawiera Załącznik nr 2 do Dodatkowego Regulaminu.
Uczestnicy, którzy spełnili warunki wskazane w Rozdziale II pkt. 2 oraz w zdaniach poprzednich
dokonujący kolejnych (tj. na nowy rachunek) zakupów w postaci wkładów do Vype ePen 3
mogą samodzielnie wybrać dwa dowolne wkłady z listy (Załącznik nr 2), przy czym za jeden
będą zobowiązani do zapłaty ceny regularnej, a za drugi – po okazaniu otrzymanego kodu –

zapłacą 0,01 zł (jeden grosz), z tym zastrzeżeniem, iż zakup tych dwóch wkładów musi być
dokonany podczas jednej transakcji (tj. w ramach jednego paragonu) i przy użyciu
Identyfikatora. W przypadku braku chwilowej dostępności któregoś z wkładów, ich wybór jest
ograniczony do pozostałych, dostępnych wkładów objętych Dodatkowym Programem,
wymienionych w Załączniku nr 2.
4. W celu wyłączenia wątpliwości Organizator zastrzega, że oferta wynikająca z niniejszego
Dodatkowego Programu nie jest limitowana, co oznacza że z promocji można skorzystać
kilkukrotnie, z zastrzeżeniem tym, że każdy kod SMS wygasa po jego zrealizowaniu. Aby nabyć
nowy kod SMS należy dokonać zakupu nowego zestawu startowego Vype ePen 3, zgodnie z
pkt. 2 i zrealizować go zgodnie z pkt. 3.

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 „Wkłady do Vype ePen
3 1+1 za grosz”.
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 30.09.2019
roku.

Załącznik nr 1 do Dodatkowego Regulaminu – zestawy startowe
Załącznik nr 2 do Dodatkowego Regulaminu - wkłady

Załącznik nr 1 do Dodatkowego Regulaminu
Produkt zestaw startowy

Cena

Starter Kit Vype ePen 3 Graphite Black (Wkłady 2szt.) TPD

90,00 PLN

Starter Kit Vype ePen 3 Silver (Wkłady 2szt.) TPD

90,00 PLN

Starter Kit Vype ePen 3 Champagne Gold (Wkłady 2szt.) TPD

90,00 PLN

Załącznik nr 2 do Dodatkowego Regulaminu
Produkt wkłady

Cena regularna

Wkłady do ePen 3 Vype z aromatem: Master Blend vPro 12mg/ml (2szt.) CLP

14,99 PLN

Wkłady do ePen 3 Vype z aromatem: Crisp Mint vPro 12mg/ml (2szt.) CLP

14,99 PLN

Wkłady do ePen 3 Vype z aromatem: Wild Berries vPro 12mg/ml (2szt.) CLP

14,99 PLN

Wkłady do ePen 3 Vype z aromatem: Master Blend vPro 18mg/ml (2szt.) CLP

14,99 PLN

Wkłady do ePen 3 Vype z aromatem: Crisp Mint vPro 18mg/ml (2szt.) CLP

14,99 PLN

Wkłady do ePen 3 Vype z aromatem: Wild Berries vPro 18mg/ml (2szt.) CLP

14,99 PLN

