DODATKOWY REGULAMIN
Programu lojalnościowego eSmoking Club
„Rejestracja Konta u Przedstawiciela Organizatora”
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 lub Program – 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 lub Regulaminach Dodatkowych;

3.

Uczestnik Zarejestrowany – osoba fizyczna (z wyłączeniem pracowników i współpracowników
Organizatora lub partnera Organizatora prowadzącego Placówkę eSmoking World), która ukończyła 18
rok życia i posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która przystąpiła do
Programu na zasadach określonych w Dodatkowym Regulaminie, a w szczególności dokonała
poprawnej i pełnej rejestracji Konta w sposób, o którym mowa w Rozdziale III pkt 1 Dodatkowego
Regulaminu;

4.

Placówka eSmoking World – punkt handlowy w rozumieniu i zgodnie z Regulaminem;

5.

Przedstawiciel Organizatora – osoby upoważnione przez Organizatora do prowadzenia Aktywności
konsumenckiej na zasadach określonych w niniejszym Dodatkowym Regulaminie.

6.

Aktywność konsumencka - stanowi niepubliczną akcję konsumencką prowadzoną w wybranych przez
Organizatora lokalizacjach, skierowaną wyłącznie do zaproszonych indywidualnie pełnoletnich oraz
posiadających co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych osób używających wyrobów
powiązanych (papierosy elektroniczne i/lub liquidy) i/lub rekwizytów tytoniowych i wyrobów
tytoniowych (w tym nowatorskich urządzeń przeznaczonych do podgrzewania tytoniu) które zostały
zaproszone przez upoważnionego Przedstawiciela Organizatora do dokonania rejestracji w Programie
przy użyciu urządzeń technicznych (tablety) oraz dedykowanej aplikacji Organizatora oraz do
skorzystania z oferty przewidzianej w niniejszym Dodatkowym Regulaminie (z wyłączeniem
pracowników i współpracowników Organizatora lub partnera Organizatora prowadzącego Placówkę
eSmoking World).

7.

Strona Programu – strona internetowa dostępna dla użytkowników Internetu pod adresem
www.esmokingclub.com;

8.

Identyfikator – Identyfikator w rozumieniu Regulaminu;

9.

Konto – miejsce w systemie elektronicznym Programu w rozumieniu Regulaminu;

10. Dodatkowy Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki rejestracji Konta zgodnie
z postanowieniami Rozdziału III pkt 1 Dodatkowego Regulaminu i uzyskanie statusu Uczestnika
Zarejestrowanego, a także określający warunki skorzystania z oferty przewidzianej w niniejszym
Dodatkowym Regulaminie;

11. Regulamin – regulamin Programu lojalnościowego w rozumieniu Regulaminu.
II.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Przedmiotem Dodatkowego Regulaminu jest możliwość dokonania rejestracji Konta przy udziale

Przedstawiciela Organizatora na zasadach, o których mowa w Rozdziale III pkt 1 Dodatkowego
Regulaminu i uzyskanie statusu Uczestnika Zarejestrowanego oraz skorzystania z oferty skierowanej do
Uczestników Zarejestrowanych zgodnie z niniejszym Dodatkowym Regulaminem.

III.

1.

REJESTRACJA KONTA PRZY UŻYCIU ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA

Warunkiem uzyskania statusu Uczestnika Zarejestrowanego zgodnie z Dodatkowym Regulaminem jest
łącznie:

1) Uzyskanie od Przedstawiciela Organizatora zaproszenia do udziału w Programie przez pełnoletnią
oraz posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych osobę używającą wyrobów powiązanych (papierosy elektroniczne i/lub liquidy) i/lub rekwizytów tytoniowych i wyrobów
tytoniowych (w tym nowatorskich urządzeń przeznaczonych do podgrzewania tytoniu);
2) dobrowolne podanie numeru telefonu komórkowego, na który Organizator wyśle 5-cyfrowy kod
SMS wyłącznie w celu weryfikacji danej osoby i rozpoczęcia procesu poprawnej i pełnej rejestracji
Konta oraz link do Regulaminu oraz Regulaminu Dodatkowego w celu zapoznania się z ich treścią,
(zaproszona osoba podaję otrzymany kod SMS Przedstawicielowi Organizatora w celu jego weryfikacji i rozpoczęcia procesu poprawnej i pełnej rejestracji Konta, otrzymany kod SMS jest ważny 3 minuty od chwili otrzymania);
3) dokonanie poprawnej rejestracji Konta dokonuje się bezpośrednio na urządzeniu technicznym (tablecie) Przedstawiciela Organizatora oraz z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji i poprzez samodzielne uzupełnienie odpowiednich pól formularza elektronicznego odpowiadających:

a. imieniu,
b. nazwisku,
c. adresowi email oraz potwierdzenie numeru telefonu,
d. dacie urodzenia w formacie: dzień/miesiąc/rok (DD/MM/RRRR),
e. oświadczeniu, iż ma się ukończone 18 lat i jest się osobą, która używa wyrobów powiązanych (papierosy elektroniczne i/lub liquidy) i/lub rekwizytów tytoniowych i wyrobów
tytoniowych (w tym nowatorskich urządzeń przeznaczonych do podgrzewania tytoniu)
w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych1,
f.

1

wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celu niezbędnym do realizacji Programu oraz w celu realizacji uprawnień konsumenckich,

Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1446
ze zm.)

a w szczególności w celu pomocy technicznej i obsługi posprzedażnej produktów dystrybuowanych przez Organizatora,
g. wyrażaniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym w celach profilowania oraz przesyłania informacji i materiałów marketingowych dotyczących produktów i usług,
h. wyrażeniu zgody na przesyłanie informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną 2 oraz zgody na kontakt telefoniczny oraz używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w
celach marketingu bezpośredniego zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne 3.

2.

Każdy Uczestnik Zarejestrowany ma prawo odbioru Identyfikatora w Placówce eSmoking World na podstawie specjalnego tokenu, o którym mowa w Rozdziale IV pkt 1 Dodatkowego Regulaminu.

3.

Każdy Uczestnik może posiadać wyłącznie jedno Konto i jeden aktywny Identyfikator przypisany do
Konta bez względu na okoliczność w jakich dokonał rejestracji. W celu wyłączenia wątpliwości Organizator zastrzega, iż Uczestnik Zarejestrowany w rozumieniu niniejszego Dodatkowego Regulaminu z chwilą
dokonania pełnej rejestracji, o której mowa w Rozdziale III pkt 1 Dodatkowego Regulaminu, staje się
jednocześnie Uczestnikiem Zarejestrowanym w rozumieniu Regulaminu. Organizator zastrzega sobie
prawo do łączenia Kont, które zostały utworzone z podaniem takich samych danych osobowych.

4.

Przez pełną rejestrację należy rozumieć uzupełnienie odpowiednich pól formularza elektronicznego
wskazanych w Rozdziale III pkt 1 ppkt 3 litera a) do d) oraz złożenie oświadczania i wyrażenie zgody, o
których mowa w Rozdziale III pkt 1 ppkt 3 litera e) oraz litera f) Dodatkowego Regulaminu. Uczestnicy
Zarejestrowani mogą wyrazić zgody, o których mowa w Rozdziale III pkt 1 ppkt 3 litera g) oraz litera h)
Dodatkowego Regulaminu. Udzielenie przedmiotowych zgód jest dobrowolne. Uczestnik
Zarejestrowany po ich udzieleniu jest uprawniony do skorzystania z oferty specjalnej dla Uczestników
Zarejestrowanych opisanych w Rozdziale IV Dodatkowego Regulaminu oraz ofert wskazanych
w Rozdziale V pkt 1 i 2 Dodatkowego Regulaminu.

IV. OFERTA SPECJALNA DLA UCZESTNIKÓW ZAREJESTROWANYCH
1.

Każdy Uczestnik Zarejestrowany, który dokonał poprawnej i pełnej rejestracji Konta w sposób, o którym
mowa w Rozdziale III pkt 1 ppkt. 1-3 Dodatkowego Regulaminu otrzyma wiadomość SMS zawierającą:
token uprawniający do obioru Identyfikatora w Placówce eSmoking World oraz 3 kody uprawniające do
skorzystania ze specjalnej oferty wskazanej w Rozdziale IV pkt 2 Dodatkowego Regulaminu, poniżej.
Przy czym każdy Uczestnik Zarejestrowany uprawniony jest do wybrania tylko jednej oferty specjalnej
tym samym do zrealizowania tylko jednego, wybranego kodu.

2.

Uczestnik, o którym mowa Rozdziale IV pkt 1 Dodatkowego Regulaminu, po odebraniu Identyfikatora
z wykorzystaniem kodu, o którym mowa w Rozdziale IV pkt 1 Dodatkowego Regulaminu, jest
uprawniony do zakupu w Placówce eSmoking World, w obniżonej cenie (w stosunku do cen

2

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.).

3

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 ze zm.).

regularnych) jednego z trzech zestawów (przy czym zakup musi zostać zrealizowany podczas jednej
transakcji, tj. w ramach jednego paragonu oraz przy użyciu Identyfikatora), według swojego wyboru, tj.:
a) Zestaw startowy Volish View + 2 wybrane liquidy marki LiQueen w obniżonej cenie (w stosunku
do cen regularnych) wynoszącej 99,00 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć złotych);
b) Zestaw startowy Glo™ + 4 wybrane opakowania wkładów NEO™ w obniżonej cenie (w stosunku
do cen regularnych) wynoszącej 130,00 zł (sto trzydzieści złotych);
c) Zestaw startowy Glo™ + 4 wybrane opakowania wkładów NEO™ + Zestaw startowy Volish View
+ 2 wybrane liquidy marki LiQueen w obniżonej cenie (w stosunku do cen regularnych)
wynoszącej 199,00 zł (sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).
3.

W celu wyłączenia wątpliwości Organizator zastrzega, iż oferta specjalna, o której mowa w Rozdziale
IV Dodatkowego Regulaminu dotyczy wyłącznie opakowań jednostkowych liquidów marki LiQueen
oraz pojedynczych opakowań wkładów NEO™. Uczestnicy Zarejestrowani, o których mowa Rozdziale
IV pkt 1 Dodatkowego Regulaminu, mogą samodzielnie wybrać jeden z trzech zestawów wskazanych
w Rozdziale IV pkt 2 Dodatkowego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku chwilowego
braku dostępności któregoś z nich lub którejś wersji kolorystycznej ww. zestawów, ich wybór jest
ograniczony do pozostałych, dostępnych zestawów lub pozostałych, dostępnych wersji
kolorystycznych ww. zestawów.

4.

W celu wyłączenia wątpliwości Organizator zastrzega, że oferta dotycząca możliwości nabycia jednego
z zestawów wymienionych w IV pkt 2 Dodatkowego Regulaminu w obniżonej cenie, jest limitowana.

5.

Organizator zastrzega, iż kody otrzymane drogą SMS, uprawniające do skorzystania ze specjalnej
oferty wskazanej w Rozdziale IV pkt 2 Dodatkowego Regulaminu są ważne 7 dni od daty otrzymania.

V.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Uczestnicy którzy wyrazili zgody, o których mowa w Rozdziale III pkt 1 ppkt 3 litera g. oraz litera h.
Dodatkowego Regulaminu otrzymają 20 Punktów na swoje Konto.
2. Uczestnik Zarejestrowany, który w chwili wymiany Punktów na Nagrody miał wyrażone zgody, o których
mowa w Rozdziale III pkt 1 ppkt 3 litera g. oraz litera h. Dodatkowego Regulaminu, otrzymuje upust w
wysokości 50% od wartości Nagrody wyrażonej w Punktach w Katalogu. Powyższe postanowienie nie
dotyczy oferty specjalnej, wskazanej w Rozdziale IV Dodatkowego Regulaminu.
3. Organizator podaje adres email: esmokingclub@esmokingworld.com, przeznaczony do kontaktu
Uczestników z Organizatorem, na który można wysyłać wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania
Programu z dopiskiem „Rejestracja Konta u Przedstawiciela Organizatora”.
4. W sprawach nieuregulowanych w Dodatkowym Regulaminie stosuje się postanowienia Regulaminu.
5. Dodatkowy Regulamin obowiązuje od dnia 10 maja 2019 r. do dnia 2 czerwca 2019 r., z tym
zastrzeżeniem, iż kody, uprawniające do skorzystania ze specjalnej oferty wskazanej w Rozdziale IV
Dodatkowego Regulaminu, otrzymane drogą SMS przez poszczególnych Uczestników Zarejestrowanych
w ostatnich siedmiu dniach obowiązywania Dodatkowego Regulaminu będzie można zrealizować
stosowanie do zapisu z Rozdziału IV pkt 5 przez siedem dni od daty otrzymania, tj.:








kod otrzymany w dniu 27 maja 2019 r., można zrealizować do dnia 3 czerwca 2019 r.;
kod otrzymany w dniu 28 maja 2019 r., można zrealizować do dnia 4 czerwca 2019 r.;
kod otrzymany w dniu 29 maja 2019 r., można zrealizować do dnia 5 czerwca 2019 r.;
kod otrzymany w dniu 30 maja 2019 r., można zrealizować do dnia 6 czerwca 2019 r.;
kod otrzymany w dniu 31 maja 2019 r., można zrealizować do dnia 7 czerwca 2019 r.;
kod otrzymany w dniu 1 czerwca 2019 r., można zrealizować do dnia 8 czerwca 2019 r.;
kod otrzymany w dniu 2 czerwca 2019 r., można zrealizować do dnia 9 czerwca 2019 r.

