
 

 

 
Kalisz, dn. 27.03.2020 

 

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO „MERINGER CLUB” 
 

§1  

DANE ORGANIZATORA I CZAS TRWANIA PROGRAMU 

1. Organizatorem programu lojalnościowego „Meringer CLUB” (dalej zwanym 

„Programem”) jest Meringer spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Kaliszu, 

adres: ul. Dobrzecka 95/8a, 62 – 800 Kalisz, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, 

Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto 

i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000326675, NIP: 6182095132, REGON: 301013001, zwana dalej 

„Organizatorem”. 

2. Organizator jest równocześnie administratorem danych osobowych Uczestników. 

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych uczestników 

Programu znajduje się na meringer.pl 

3. Program trwa do 30 sierpnia 2020 r. lub do wyczerpania zapasów. 

4. Program organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej meringer.pl/regulaminy 

§2  

WARUNKI UCZESTNICWA W PROGRAMIE 

 

1. Uczestnikiem Programu może być każdy Klient Organizatora, który uzyska kartę 

uprawniającą do wzięcia udziału w Programie i dokonywania zakupów w ramach 

Programu (dalej „Karta Programu”). 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji prawdziwości danych podanych 

przez Uczestnika; w tym celu Uczestnik może zostać poproszony o okazanie 

odpowiednich dokumentów. 

3. Karta jest przypisana do Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) danego Uczestnika w 

celu weryfikacji ilości dokonywanego zakupu w ramach Programu. 

4. Uczestnik nie może zbywać Karty Programu ani udostępniać jej innym osobom. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z Regulaminem udostępnianie 

przez Uczestnika Karty Programu innym osobom oraz używanie Karty Programu w 

sposób sprzeczny w postanowieniami Regulaminu. 

6. Każdy Klient może wykorzystać tylko jedną Kartę Programu. 

7. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie w każdej chwili, wysyłając na 

adres e-mail Organizatora:marketing@meringer.pl lub adres korespondencyjny 

Meringer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Dobrzecka 95/8a, 62-800 Kalisz 

oświadczenie o rezygnacji w udziału w Programie. Rezygnacja z uczestnictwa w 

Programie prowadzi do utraty zebranych naklejek. 

 

 

 

 



 

 

§3 

ZASADY PROGRAMU 

1. Uczestnik za każde wydane 350,00 złotych (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 

00/100) brutto otrzymuje naklejkę. 

2. Każdą naklejkę należy umieścić na Karcie Programu – jest to warunek uzyskania niżej 

opisanych nagród (dalej „Nagrody”). 

3. Uzyskanie przez Uczestnika łącznie trzech naklejek uprawnia Uczestnika do 

otrzymania gadżetu, który Uczestnik wybierze. Do wyboru uczestnik ma: elektroniczna 

waga do bagażu, wiatraczek, poduszka podróżna, termofor.  Gadżet zostanie 

umiejscowiony na fakturze VAT na kwotę 0,01 złotych.  

4. Uzyskanie przez Uczestnika siedmiu naklejek uprawnia Uczestnika do otrzymania 6 

sztuk dowolnych podkładów higienicznych. Podkłady zostaną umiejscowione na 

fakturze VAT na kwotę 0,01, złotych. 

5. Uzyskanie przez Uczestnika piętnastu naklejek uprawnia Uczestnika do otrzymania 

nagrody głównej Programu tj. ekspresu kapsułkowego marki BOSH, lub torby plażowej 

lub lodówki samochodowej Ravanson lub oczyszczacza powietrza Prime lub 

nawilżacza powietrza lub stacji pogody. Nagroda główna Programu zostanie 

umiejscowiona na fakturze VAT na kwotę 0,01 złotych. 

6. W przypadku dokonania przez Uczestnika zwrotu towaru, kwota, za którą został 

zakupiony zwrócony towar jest odliczana przez Organizatora od puli zakupów, które 

uprawniają do otrzymania Nagród. 

7. Podczas jednego zakupu Uczestnik może otrzymać maksymalnie piętnaście naklejek. 

W takiej sytuacji nagrody nie łączą się ze sobą, a Uczestnik otrzymuje tylko nagrodę 

główną Programu, o której mowa w § 3 ust. 5 niniejszego Regulaminu. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia promocji z MERINGER CLUB z 

promocjami sezonowymi. 

9. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.  

10. Udział Uczestnika w Programie oznacza akceptację regulaminu Programu, a tym 

samym jego zasad. 

11. Niniejszy Program nie łączy się z innymi promocjami. 

§ 4 

REKLAMACJE 

1. Reklamacje lub informacje o nieprawidłowościach dotyczących Programu, Uczestnik 

może zgłaszać do Organizatora na adres e-mail: marketing@meringer.pl lub 

korespondencyjnie na adres: Meringer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 

Dobrzecka 95/8a, 62-800 Kalisz. 

2. W treści reklamacji należy wpisać, imię i nazwisko Uczestnika, adres mailowy, adres 

do korespondencji wskazać na błędy lub nieprawidłowości oraz określić ewentualne 

żądania. 

3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty jej 

wpływu do Organizatora. 

4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony taką samą 

drogą komunikacji (mailową lub korespondencyjną), jaką została złożona reklamacja. 

 

 

 



 

 

 

 

 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Programu. 

Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących akcji 

mają charakter jedynie informacyjny.  

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do 

reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują 

odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.  

4. Jeśli którekolwiek z 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.  

5. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez 

właściwy Sąd.  

6. Regulamin akcji wchodzi w życie z dniem 01.05.2020 

7. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w 

każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak 

pogarszać sytuacji prawnej Uczestników ani naruszać praw nabytych przez 

Uczestników. 

 

 
 

 
          


