
Regulamin Programu Lojalnościowego „Kupujemy i Punktujemy”  
w sklepie internetowym KupujemyZabawki.pl 

 
 

§1. Postanowienia ogólne 

 

1. Program lojalnościowy prowadzony jest pod nazwą “Kupujemy i Punktujemy”. 
2. Organizatorem programu zwanym dalej Organizatorem jest sklep internetowy 
“Kupujemy Zabawki” prowadzony pod firmą Mariusz Kwieciński TOYMAR, Wężerów 78, 
32-090 Słomniki, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 
6821636127, REGON 365828354. 
3. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie, prawa i 
obowiązki Uczestnika w związku z jego udziałem w Programie oraz obowiązki 
Organizatora. 
4. Program prowadzony jest w sklepie internetowym Organizatora, działającym pod 
nazwą http://kupujemyzabawki.pl. 
 

§2. Podstawowe pojęcia 

 

1. Program - program lojalnościowy prowadzony pod nazwą „Kupujemy i Punktujemy” 
przez Organizatora, zgodnie z niniejszym Regulaminem. 
2. Uczestnik - pełnoletnia osoba fizyczna dobrowolnie biorąca udział w Programie na 
zasadach określonych w Regulaminie, która zarejestrowała się w sklepie internetowym 
“Kupujemy Zabawki”, akceptuje treść Regulaminu i dokonała zakupu premiowanego 
Punktami lojalnościowymi. 
3. Konto uczestnika - konto indywidualne powstałe w ramach rejestracji na portalu 
Organizatora, w którym rejestrowane są wszystkie transakcje skutkujące naliczeniem 
Punktów lojalnościowych zgodnie z Regulaminem. 
4. Kod rabatowy - kod wygenerowany przez Organizatora na prośbę Uczestnika, 
opatrzony indywidualnym ciągiem znaków, w zamian za zgromadzone Punkty w trakcie 
trwania Programu, który uprawnia do zniżki na kolejne zakupy. 
5. Punkt - punkty lojalnościowe przyznawane Uczestnikowi na podstawie wartości 
zrealizowanego zakupu towarów, z wyłączeniem ewentualnych kosztów dostawy. 
6. Kupon rabatowy – możliwy do utworzenia przez Uczestnika bon ze zgromadzonych 
Punktów lojalnościowych, który zawiera Kod rabatowy. 
 

§3. Warunki udziału w Programie 

 

1. Uczestnikiem Programu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która 
posiada utworzone konto użytkownika w sklepie internetowym 
http://kupujemyzabawki.pl. 
2. Regulamin Programu dostępny jest na stronie internetowej http://kupujemyzabawki.pl. 
Organizatora oraz będzie udostępniany na każde żądanie osoby zainteresowanej. 
 

 



§4. Otrzymywanie kodów rabatowych 

 

1. Od chwili rejestracji w sklepie internetowym Uczestnik otrzymuje Punkty lojalnościowe 
z tytułu dokonanych zakupów. Gromadzenie oraz naliczenie Punktów dokonuje się na 
indywidualnym Koncie Uczestnika. 
2. Klient otrzymuje 1 punkt lojalnościowy za każde wydane 1 złoty wartości 
zrealizowanego zamówienia, bez uwzględnienia ewentualnych kosztów dostawy. 
3. Przelicznik wymiany Punktów lojalnościowych na wartość Kuponu rabatowego 
wynosi: 1 Punkt = 0,08 zł. 
4. Przyznane Punkty są ważne bezterminowo i w każdym momencie mogą zostać 
zamienione na Kupon rabatowy. Kupony nie podlegają wymianie na gotówkę, czy 
bezpośrednio na towar. Nie można też z nich otrzymać reszty. 
5. Wykorzystanie przyznanego Kuponu rabatowego możliwe jest przy dokonywaniu 
kolejnych zakupów o minimalnej wartości 5 zł, przez wpisanie podczas finalizacji 
zamówienia w pole KUPONY alfanumeryczny kod znajdujący się na Kuponie 
rabatowym. Kupon rabatowy jest jednokrotnego użytku i obowiązuje na cały asortyment 
przy zakupach w sklepie internetowym. 
6. Rejestracja transakcji z Punktami możliwa jest dopiero po zrealizowaniu zamówienia 
czyli po: zatwierdzeniu płatności i dostarczenia towaru pod wskazany adres przez 
Uczestnika. Uczestnik, podczas realizacji transakcji nie może żądać naliczenia kodu 
rabatowego za dane zamówienie. 
7. Informację o ilości zgromadzonych Punktów lojalnościowych i ich statusie Uczestnik 
posiada na indywidualnym koncie klienta. 
8. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu Punktów 
lojalnościowych na koncie klienta Uczestnik może zgłosić reklamację do Organizatora, 
którego dane kontaktowe podane są na stronie internetowej kupujemyzabawki.pl. 
 

§5. Postanowienia końcowe 

 

1. Program Lojalnościowy „Kupujemy i Punktujemy” obowiązuje przez czas nieokreślony 
począwszy od dnia 14.09.2017 roku. O zakończeniu trwania Programu Organizator 
poinformuje Uczestników z 3-miesięcznym wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie na 
stronie internetowej sklepu http://kupujemyzabawki.pl. 
2. Klienci zarejestrowani biorący udział w Programie Lojalnościowym o zmianach 
regulaminu będą informowani indywidualnie za pomocą wiadomości e-mail. Organizator 
zobowiązuje się do umieszczenia informacji o zmianie regulaminu na co najmniej 30 dni 
przed wprowadzeniem zmian. Wprowadzone zmiany regulaminu lojalnościowego będą 
miały zastosowanie od ich wejścia w życie, przy czym nabyte Punkty lojalnościowe do 
dnia wprowadzenia zmian zachowują swą ważność i mogą być rozliczane na 
dotychczasowych zasadach do czasu ich wyczerpania. 
 

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 14 września 2017 roku. 
 


