Regulamin Karty Stałego Klienta
Sieci sklepów GEKON z żywnością ekologiczną
1. Wystawcą i właścicielem Karty jest GEKON BIO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
2. Karta nie jest kartą kredytową, płatniczą ani żadnym innym środkiem płatniczym.
3. Kartę otrzymuje Klient, który prawidłowo wypełni formularz zgłoszeniowy (załącznik
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nr 1 do Regulaminu) i przekaże go kasjerowi w sklepie. Wypełnienie formularza
zgłoszeniowego jest równoznacznie z akceptacją Regulaminu i zgodą na uczestnictwo
w programie lojalnościowym.
Do korzystania z karty uprawniony jest wyłącznie Posiadacz karty, na którego została
wystawiona.
Karta uprawnia jej Posiadacza do rabatu procentowego podczas zakupów w sklepach
GEKON. Rabat naliczany jest od wartości paragonu brutto.
Karta uprawnia do następujących rabatów liczonych od wartości paragonu brutto
(z zastrzeżeniem ust. 10 niniejszego Regulaminu):
Wartość paragonu brutto powyżej 10 zł – 3% rabatu
Wartość paragonu brutto powyżej 100 zł –4% rabatu
Wartość paragonu brutto powyżej 200zł – 5% rabatu
Wartość paragonu brutto powyżej 300 zł – 6% rabatu
Z uprawnień wynikających z posiadania karty można korzystać wielokrotnie, pod
warunkiem każdorazowego okazania jej kasjerowi, nie później niż przed
wystawieniem paragonu fiskalnego. Po wystawaniu paragonu rabat nie zostanie
naliczony.
Karta zawiera kod kreskowy, którego odczytanie przez system sprzedażowy umożliwi
naliczenie rabatu, dlatego jej Posiadacz zobowiązany jest do okazania karty kasjerowi.
W przypadku braku karty podczas zakupów, rabat nie zostanie naliczony.
Rabat wynikający z karty nie łączy się z innymi rabatami, obowiązującymi w sklepie
udzielanymi na podstawie innych kuponów rabatowych.
Zakup produktów alkoholowych nie jest sumowany do wartości paragonu, od którego
liczony jest rabat.
Rabaty z dwóch lub więcej kart nie sumują się.
Zgubienie karty należy zgłosić obsłudze sklepu podając adres email podany
w formularzu zgłoszeniowym przy rejestracji. Zgubiona karta zostanie zablokowana
a Klient otrzyma nową kartę.
Posiadacz karty może w każdym czasie zrezygnować z karty lojalnościowej
w dowolnym sklepie GEKON lub przez wysłanie listu elektronicznego na adres
sklep@gekonbio.pl.
Wystawca karty ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Aktualna treść
Regulaminu dostępna jest na stronie www.gekonbio.pl.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

DANE POSIADACZA KARTY

Imię Posiadacza Karty*

Kod pocztowy miejsca zamieszkania*

Adres e-mail*

Numer telefonu kontaktowego

*- pole obowiązkowe

Oświadczam, iż zapoznałem/-em się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przy rejestracji w celu
przystąpienia do programu „Karty Stałego Klienta” organizowanego przez GEKON BIO Sp. z o.o.
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2002
r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od GEKO BIO Sp. z o.o. informacji handlowych droga
elektroniczna zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.

…………………………………………………………………………………
Data i podpis Posiadacza karty

