REGULAMIN
Karty Klienta NORA
1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Karty Klienta NORA (dalej "Karta")
wystawianej przez KPI Retail Sp. z o.o. z siedzibą Poznaniu, ul. Krańcowa 40/42 (dalej "Organizator")
dla klientów i innych osób wskazanych przez Organizatora (dalej "Uczestnicy").
1.2. Uczestnicy mogą korzystać z Karty w placówkach Organizatora zlokalizowanych w
Poznaniu przy ul. Krańcowej 40/42 oraz w Suchym Lesie przy ul. Obornickiej 149.
1.3. Karta uprawnia do korzystania z ofert promocyjnych Organizatora w zakresie sprzedaży towarów i
usług na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Karta
2.1. Uczestnik otrzymuję Kartę opatrzoną unikalnym numerem, będącym jednocześnie numerem klienta
Organizatora.
2.2. Każdy Uczestnik otrzymuje Kartę oraz niniejszy Regulamin.
2.3. Karta jest wydawana bezpłatnie.
2.4. Karta jest ważna po podpisaniu jej przez Uczestnika.
2.5. Karta jest niezbywalna i pozostaje własnością Organizatora. Uczestnik może mieć tylko jedną Kartę.
2.6. Karta nie jest kartą kredytową, ani płatniczą i może być wykorzystywana tylko i wyłącznie do
celów wskazanych w niniejszym Regulaminie.
2.7. Utratę Karty należy zgłosić niezwłocznie Organizatorowi.
2.8. Uprawnienia Uczestnika wynikające z Karty nie mogą być przenoszone w całości lub w części na inne
osoby w jakiejkolwiek formie prawnej ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych
czynności prawnych.
3. Zasady korzystania z Promocji

3.1. Podstawą do nabycia usługi lub towaru w ramach Promocji jest okazanie przez Uczestnika
właściwemu pracownikowi Organizatora podpisanej Karty.
3.2. Uczestnicy są upoważnieni do :
a. korzystania z ofert promocyjnych nabycia towarów i usług w placówkach, o których mowa w punkcie
1.2.
b. otrzymania 10% rabatu na usługi w placówkach, o których mowa w punkcie 1.2.
3.3. Wszystkie informacje na temat bieżących promocji towarów i usług znajdują się na stronie:
http://www.vwpoznan.pl/dzial_czesci/nora/

3.4. Rabat o którym mowa w punkcie 3.2.b. nie łączy się z innymi upustami, rabatami, itp. zniżkami
oferowanymi przez Organizatora przy nabywaniu usług.
3.5. Rabat nie może być udzielony wstecz, tj. dla umów zawartych z Organizatorem, przed
wręczeniem Karty Uczestnikowi.
3.6. Pieniężny wymiar rabatu nie może być wymieniana na gotówkę.
3.7. Ewentualne problemy związane z korzystaniem z Karty należy zgłosić Organizatorowi poprzez email:
maciej.gadecki@autopremium.pl lub nora@autopremium.pl,
lub telefonicznie: +48 61 650 15 35/36 lub +48 600 992 416.
4. Postanowienia końcowe
4.1. Organizator może w każdym czasie bez podania przyczyny zakończyć Promocję i/lub unieważnić
wszystkie lub poszczególne Karty. W takim przypadku Uczestnikom nie przysługują wobec
Organizatora jakiekolwiek roszczenia.
4.3. Aktualny Regulamin jest dostępny na stronie p://www.autopremium.pl, Organizator
zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie Regulaminu i zamieszczenia jego aktualnej
wersji na ww. stronie.
4.4. Podpisanie przez Uczestnika Karty oznacza akceptację przez niego Regulaminu w ustalonej przez
Organizatora wersji..
4.5. Niniejszy Regulamin jest jedynym źródłem wzajemnych praw i obowiązków Uczestników i
Organizatora.

