REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO
„STAWIAM NA JAKOŚĆ” DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
Wstęp
Program Partnerski „STAWIAM NA JAKOŚĆ” prowadzony jest przez firmę Cerkamed.
Polega on na gromadzeniu punktów dołączonych do produktów Cerkamed, które następnie mogą
zostać wymienione na nagrody.
Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim
„STAWIAM NA JAKOŚĆ” firmy Cerkamed i adresowany jest do Klientów indywidualnych.
Program organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 15.02.2012 r.
i trwa do odwołania.
Organizatorem programu jest PPH Cerkamed Wojciech Pawłowski z siedzibą w Stalowej Woli przy
ulicy Kwiatkowskiego 1.
Warunki uczestnictwa w programie
Uczestnikiem Programu Partnerskiego może być każdy Klient indywidualny, który po 15.02.2012 r.
zakupi produkty Cerkamed.
Zasady Programu Partnerskiego
Do wszystkich produktów Cerkamed wprowadzanych na rynek po 15.02.2012 r.
dołączone są naklejki z punktami.
Punkty należy gromadzić na Karcie Programu przyklejając je w oznaczonych miejscach.
Kartę Programu można otrzymać od firmy Cerkamed oraz w wybranych sklepach z materiałami
stomatologicznymi.
Kartę Programu można pobrać również bezpośrednio ze strony Cerkamed, w zakładce Program
partnerski – Materiały do pobrania:
https://cerkamed.pl/wp-content/uploads/2021/01/Karta-programu.pdf
Zgromadzone na Karcie Programu punkty mogą być wymienione na nagrody w dowolnym momencie.
Aktualna Lista Nagród Programu Partnerskiego zawierająca ilość punktów przypisanych do
poszczególnych produktów znajduje się na stronie Cerkamed, w zakładce Program partnerski –
Materiały do pobrania:
https://cerkamed.pl/wp-content/uploads/2021/02/Program-Partnerski-LISTA-NAGR%C3%93D01.02.2021.pdf
Ilość punktów przypisana do danego produktu jest stała, jednak Cerkamed zastrzega sobie
prawo zmiany tych wartości w ramach kampanii promocyjnych, obejmujących wybrane
produkty lub w innych przypadkach, bez konieczności podania przyczyny.
Punkty można zbierać jednocześnie na kilku Kartach Programu.
Punkty nie mogą być wymieniane na gotówkę ani na produkty innych producentów.

Zgromadzone na Karcie Programu punkty mogą zostać wymienione na nagrody w terminie
do dwóch miesięcy po ogłoszeniu zakończenia programu.
Nie rozpatrujemy roszczeń związanych ze zgubionymi bądź zniszczonymi Kartami Programu,
na których zgromadzono punkty.
Sposoby wymiany punktów na nagrody
Aby otrzymać nagrody należy:
• przesłać poprawnie wypełnioną Kartę Programu do siedziby firmy Cerkamed.
Nagrody zostaną wysłane na adres na terenie Polski wskazany w Karcie Programu
lub
• przekazać poprawnie wypełnioną Kartę Programu sprzedawcy.
Nagrody zostaną wysłane do sklepu lub bezpośrednio na adres wskazany przez Klienta.
Czas realizacji wysyłki nagród wynosi do 14 dni od daty otrzymania przez Cerkamed Karty od Klienta.
Prawidłowo wypełniona Karta Programu powinna zawierać następujące dane:
• imię i nazwisko
• nr NIP
• numer telefonu
• adres e-mail
• adres do wysyłki nagrody
• numer/numery nagród (zgodnie z aktualną listą nagród)
• datę odesłania/oddania karty
• zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie bez
podania przyczyny.
O wszelkich zmianach Uczestnicy Programu zostaną powiadomieni na stronie
www.cerkamed.pl
Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia Programu lub jego zakończenie bez podania
przyczyny.
Wszelkie reklamacje dotyczące programu należy zgłaszać na piśmie do organizatora.
Adres do korespondencji:
PPH Cerkamed Wojciech Pawłowski
Dział Handlowy
ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola
Tel.: +48 (15) 840 08 40
e-mail: detal@cerkamed.pl
www.cerkamed.pl

