Regulamin programu
Karta Rabatowa Majster
I.

Postanowienia ogólne

1. Wystawcą i właścicielem Karty Majster, zwana dalej Kartą, jest sklep MAJSTER, Biała Podlaska,
ul. Sidorska 2k.
2. Karta będzie wydawana i akceptowana wyłącznie w sklepie MAJSTER.
3. Użytkownikiem Karty może być każda osoba pełnoletnia, która spełni warunki jej przyznania
oraz zaakceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
4. Karta jest ważna bezterminowo.
II.

Postanowienia szczegółowe

1. Karta jest imienna i do korzystania z niej uprawniony jest wyłącznie posiadacz Karty lub osoba
przez niego upoważniona.
2. Karta upoważnia do stałego rabatu 10% oraz innych ewentualnych rabatów, przyznanych
posiadaczom Karty przez sklep MAJSTER. Z uprawnień wynikających z posiadania Karty można
korzystać wielokrotnie, pod warunkiem każdorazowego okazania jej pracownikowi nie później
niż przed ostatecznym zatwierdzeniem paragonu fiskalnego.
3. Wystawca Karty ma prawo zmiany wysokości rabatu przysługującego jej właścicielom oraz
zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny.
4. Rabat nie może być udzielany wstecz, tzn. w stosunku do zakupów dokonanych w przeszłości.
5. Bonifikata nie łączy się z innymi rabatami, promocjami i ofertami specjalnymi obowiązującymi w
sklepie
6. Pieniężna kwota rabatu udzielana okazicielowi karty rabatowej nie może być wymieniana na
gotówkę.
7. W przypadku zwrotu towaru z przyczyn innych niż te wynikające z ustawy prawa konsumenta z
dnia z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), przy zakupie którego klient skorzystał
z Karty, Klient otrzyma wyłącznie zwrot ceny faktycznie uiszczonej.
8. W przypadku zniszczenia, kradzieży lub zagubienia karty rabatowej istnieje możliwość
wystąpienia jej duplikatu. Wystąpienie o wydanie duplikatu karty powinno być zgłoszone w
sklepie MAJSTER.
9. Wystawca Karty ma prawo do zakończenia programu karty rabatowej w każdym czasie bez
podania przyczyn. W przypadku zakończenia programu wszystkie wydane Karty ulegają
unieważnieniu.
10. Wystawca ma prawo unieważnienia Karty w przypadku, gdy jest ona wykorzystywana do celów
sprzecznych z postanowieniami regulaminu.
11. Regulamin obowiązuje od 01.06.2018r.
12. Wystawca Karty zastrzega sobie prawo do zmian treści regulaminu.
13. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.centrumsas.pl oraz w sklepie
MAJSTER

