
 

 

REGULAMIN Programu Partnerskiego „MERINGER CLUB”  

§1 DANE ORGANIZATORA 

1. Organizatorem promocji o nazwie „MERINGER CLUB” zwanej dalej „Promocją” jest spółka 
MERINGER  z siedzibą w Kaliszu (62-800 Kalisz), ul. Dobrzecka 95/8A, NIP 6182095132,  

2. Okres obowiązywania Promocji: od dnia 17.07.2019 r. do dnia 20.01.2019 r. lub do 
wyczerpania zapasów.  

3.  Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem formularza zamówienia 
jest Meringer Sp z o.o. z siedzibą przy ul. Dobrzecka 95/8A w Kaliszu. Spółka wskazuje, że do kontaktu 
z inspektorem ochrony danych osobowych służy następujący adres e-mail: iod@meringer.pl. Celem 
przetwarzania danych osobowych jest zamiar zawarcia umowy sprzedaży, jak również prawnie 
usprawiedliwiony interes Spółki tj. wykonanie działań w stosunku do potencjalnego klienta lub 
przedstawiciela klienta w celu negocjacji, przedstawienia oferty handlowej i obrony w razie 
zaistnienia jakichkolwiek wzajemnych roszczeń. 

§2 WARUNKI UCZESTNICWA W PROMOCJI  

1. Uczestnikiem Programu może być każdy Klient będący podmiotem medycznym prowadzącym 
działalność gospodarczą, który dokona zakupu produktów/wyrobów medycznych na warunkach 
określonych w § 2 ust. 3 Regulaminu oraz wyrazi chęć udziału w Programie.  

2. Uczestnik ma możliwość skorzystania z warunków programu zarówno w kanale telefonicznym 
dzwoniąc pod numer infolinii 62 332 00 00 oraz dokonując zakupów na sklepie internetowym: 
sklep.meringer.pl 

3. Za każde wydane 350 zł brutto klient uczestniczący w Programie otrzymuje jedną naklejkę do 
programu partnerskiego.  

4. Każda naklejka przypisana jest dokładnie do zakupu i do NIP-u klienta , czyli Organizator nie 
dopuszcza możliwości wspólnego zbierania naklejek, wymiany naklejek pomiędzy uczestnikami. 

5. Warunkiem odbioru nagrody jest wypełnienie naklejkami karty programu Partnerskiego oraz 
odesłanie jej albo skanem albo zdjęciem – na adres sklep@meringer.pl lub pocztą pod adres 
Organizatora: ul. Dobrzecka95/8A , 62-800 Kalisz  

6. Zwroty dokonane, w formie korekty, niwelują kwotę przypisaną na danym koncie. Oznacza to, że 
aby otrzymać główną nagrodę – trzeba zrobić zakupy za 5.250 zł / w przypadku zwrotu Towaru kwota 
zakupów jest pomniejszana o kwotę korekty. 

7. W przypadku nagród pośrednich za 3 naklejki lub 7 naklejek – Uczestnik programu przesyła zdjęcia 
wypełnionej karty lub dzwoniąc do Organizatora powołuje się na liczbę zakupów.  

8. W czasie trwania akcji  uczestnik, może wykorzystać tylko 1 kartę programu. Inaczej mówić po 
odebraniu nagrody głównej – program dla danego klienta się kończy. 

3. W ramach programu partnerskiego „Meringer Club” uczestnik może odebrać po zebraniu 3 
naklejek czyli 3 zakupach na łączną kwotę min 1050 – odebrać dowolnie wybrani gadżet z listy 
poniżej 
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Przy zebraniu 7 naklejek  czyli po zakupach na łączną kwotę min -2450 zł – uczestnik może odebrać 
100 szt. Wzierników. Przy zebraniu 15 naklejek i przesłaniu Karty programu – uczestnik może odebrać 
wybraną nagrodę główną wymienioną w poniższej Tabeli  

 

Uzbierane 3 naklejki  Gadżet który otrzyma klient  
3 naklejki lub 3 zakupy 
za 1050 zł brutto 

Waga do ważenia bagażu 
Poduszka podróżna pod szyję  
Wiatraczek pod USB 
 

7 naklejek – lub 7 
zakupów za 2450 zł 
brutto 

100 wzierników ginekologicznych jednorazowych 

15 naklejek – lub 15 
zakupów za 5250 zł 

Torba/Kosz dla kobiet firmy Mango 
Ekspres kapsułkowy BOSCH 

 

 

Wybrana nagroda lub gadżet zostanie zafakturowany na fakturze w kwocie 1 grosza. 

 4. W przypadku dokonania przez Uczestnika zwrotu produktu/ów zakupionego/ych w ramach 
Promocji, Uczestnik powinien, niezależnie od odstąpienia od umowy w zakresie zwracanego towaru, 
odstąpić od umowy także w zakresie pozyskanego Gadżetu lub nagrody których nabycie w ramach 
programu lojalnościowego było możliwe jedynie dzięki dokonaniu zakupu towaru/ów zgodnie z § 2 
ust. 3 Regulaminu.  

5. Uczestnictwo w Programie „Meringer Club” jest dobrowolne.  

6. Niniejsza Program Partnerski nie  łączy się z innymi promocjami i programami aktywnymi w danym 
czasie w Meringer. 

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Programu lojalnościowego 
„Meringer CLUB”. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących 
Programu „Meringer Club” mają charakter jedynie informacyjny.  

2. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu „Meringer CLUB” będą rozpatrywane w terminie 14 dni 
od daty ich złożenia zgodnie z procedurą reklamacyjną dostępną w sklepie internetowym oraz 
siedzibie Organizatora. 

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji 
związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie 
przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.  

5. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub 
w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to 
postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i 
usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy 
oraz są nadal wiążące i wykonalne.  



6. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy Sąd.  

7. Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 17.07.2019r 


