
REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO 
„SKŁADAJ ZAMÓWIENIA PRZEZ B2B I ODBIERZ SUPER NAGRODY”

Postanowienia ogólne
• Organizatorem programu jest Prowent Białystok A. Poleszuk sp. k. z siedzibą w Białostoczek 17, 15-592 

Białystok.
• Program rozpoczyna się w dniu 24.11.2016.
• Program obowiązuje wszystkich klientów Prowent Białystok A. Poleszuk sp. k. składających zamówienia 

przez platformę handlową B2B – Mistral.
• Przedstawiona na platformie oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w 

rozumieniu art 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
• Celem programu jest nagradzanie klientów składających zamówienia przez w/w platformę.

Warunki udziału oraz zasady programu
• Aby zostać uczestnikiem programu należy zarejestrować się na platformie handlowej B2B – Mistral. 

Przystąpienie do Programu Partnerskiego oznacza akceptację Regulaminu.
• Wartości zrealizowanych zamówień przez system B2B będą sumowane. 

1 zł netto = 1 punkt
• Organizator dopuszcza przeprowadzenie czasowych akcji promocyjnych w ramach programu, poprzez 

dodatkowe premiowanie punktowe zrealizowanych zamówień.
• Sumowaniu podlegają tylko zamówienia złożone przez platformę B2B, które nie zostały zmodyfikowane 

(każda modyfikacja wyklucza uwzględnienie zamówienia w programie partnerskim).
• Uczestnicy Programu Partnerskiego mogą sprawdzić stan zebranych punktów po zalogowaniu się do platformy

handlowej.

• Ilość punktów uczestników Programu Partnerskiego będzie aktualizowana na koniec każdego tygodnia.

• Każda otrzymana nagroda pomniejsza pulę zdobytych punktów. Nagrody nie będą wydawane uczestnikom 
regulującym zobowiązania względem Organizatora po upływie okresu wymagalności. Odstępstwo od tej 
zasady może nastąpić wyłącznie w sytuacjach szczególnych, po wyrażeniu przez Organizatora zgody na 
wydanie nagrody.

• Począwszy od momentu złożenia zamówienia nagrody nie można zwrócić, wymienić na inną nagrodę lub 
gotówkę.

• Nie można przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie lub łączyć ich z prawami do uzyskania nagrody 
innych uczestników.

• Każda z odebranych nagród zostanie wyszczególniona na fakturze za 1 zł netto + VAT.
• Lista dostępnych nagród zamieszona jest pod adresem: http://www.prowent-bialystok.com/nagrody-prowent/ 

(kliknij w link aby otworzyć)
• Organizator dopuszcza przyznanie na prośbę uczestnika programu nagrody spoza ustalonej listy nagród 

o wartości odpowiadającej równowartości zebranych punktów. Przyznanie nagrody spoza listy wymaga 
każdorazowo zgody organizatora.

Ochrona danych osobowych oraz przesyłanie informacji promocyjnych
• Każdy klient korzystający z platformy handlowej wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych 

drogą elektroniczną (e-mail).
• Zgodnie z art. 24 ust. 1 oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) administratorem danych osobowych jest: Prowent 
Białystok A. Poleszuk sp. k. z siedzibą w Białostoczek 17, 15-592 Białystok.

Postanowienia końcowe
• Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie.

• Organizator ma prawo do zakończenia programu lojalnościowego w każdym czasie. W takim przypadku 
uzbierane punkty ulegają unieważnieniu.

• O planowanym zakończeniu programu lojalnościowego Uczestnik zostanie powiadomiony z 30 dniowym 
wyprzedzeniem.

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród podczas trwania programu.
• Podczas trwania programu organizator zastrzega sobie również prawo do zmiany progów punktowych przy 

których nagrody będą przyznawane.

http://www.prowent-bialystok.com/nagrody-prowent/

