
REGULAMIN PROGRAMU PUNKTOWEGO 

 

 

§ 1 

 

Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania Regulaminu Programu 

Punktowego Uczestników  tego  Programu  w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., jak i Nowych 

Klientów w odniesieniu do Pakietu Startowego.  

§ 2 

 

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 

1. Regulamin lub Regulamin Programu Punktowego - niniejszy Regulamin Programu Punktowego  

Uczestników i odpowiednio Nowych Klientów,  

2. Spółka – MMH – ECO-PAL Maciej Piotrowski i Wspólnicy Spółka Jawna, Mokronosy 37, 62-110 

Damasławek, KRS 0000171632 

3. Program Punktowy - niniejszy Program Punktowy dla Uczestników lub odpowiednio Nowych 

Klientów, 

4. Uczestnik / Uczestnik Programu Punktowego  - pełnoletnia osoba fizyczna spełniająca warunki 

wskazane w niniejszym Regulaminie w okresie jego obowiązywania, będąca kiedykolwiek 

klientem Spółki, polecająca Nowemu Klientowi Towar, 

5. Kod Uczestnika - nadany w systemie informatycznym Spółki indywidualny numer przypisany dla 

danego Uczestnika lub Nowego Klienta, po jego skutecznym zgłoszeniu się w tym Programie 

Rabatowym i w systemie informatycznym lub za pomocą środków porozumiewania się na 

odległość lub osobiście,    

6. Nowy Klient- pełnoletnia osoba fizyczna, która skutecznie  dokona zakupu  Towaru  w ilości 

jednorazowej  nie mniejszej niż 1 Duża  Paleta  Opału Spółki, jak i terminowej oraz w pełnej 

wysokości zapłaty zobowiązania wobec Spółki z tego tytułu, nie będąca zarówno ona, jak i jej 

domownicy lub odpowiednio podmioty powiązane z nią nigdy wcześniej klientami Spółki, dotyczy 

to wyłącznie pierwszego zakupu Towaru,  

7. Towar – towar sprzedany przez Spółkę w postaci opału kominkowego,  

8. Rabat - upust cenowy za Towar udzielany Uczestnikowi przez Spółkę na warunkach wskazanych 

w niniejszym Regulaminie od cen brutto Towaru w sytuacji polecenia Towaru Nowemu Klientowi 

(po skutecznym dokonaniu przez niego zakupu Towaru na zasadach wskazanych w Regulaminie),  

9. Pakiet Startowy – możliwość zakupu w Spółce za 1 zł brutto przy zakupie Dużej Palety Opału 

przez Nowego Klienta (spełniającego warunki wskazane w  pkt 6 powyżej), 1 szt. ECOSTARTER® 



opakowanie 50 szt. oraz 1 szt. ECOROZPAŁKA® opakowanie 3,7 kg, odbieranych wraz z dostawą 

Towaru, 

10.  Duża Paleta Opału – ECOMAX® XXL paleta 950 kg lub ECOMAX® Premium 972 kg, lub ECOMAX® 

Profi 972 kg. 

 

 

§ 3 

1. Warunkiem korzystania z Programu Rabatowego przez Uczestnika jest  dokonanie 

kiedykolwiek zakupu Towaru Spółki oraz uregulowanie należności z tego tytułu, skuteczne 

zarejestrowanie się w systemie informatycznym Spółki, uzyskanie Kodu oraz wyrażenie zgód 

w zakresie przetwarzania danych osobowych koniecznych do uczestnictwa w Programie  

Rabatowym, w tym imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu dostawy, nr telefonu, 

adresu e-mail do czasu obowiązywania niniejszego Regulaminu lub złożenia rezygnacji z 

niniejszego Programu Rabatowego. Tożsame ze skutecznym zarejestrowaniem się w systemie 

informatycznym Spółki jest zgłoszenie udziału jako Uczestnik w Programie Rabatowym za 

pomocą środków porozumiewania się na odległość ze Spółką lub osobiście oraz uzyskanie  

Kodu  jak i  wyrażenie zgód jak wyżej. 

2. Uczestnik może zgłosić swój udział w Programie Rabatowym w każdym czasie obowiązywania 

Regulaminu Programu Rabatowego. 

3. Uczestnik w dowolnym momencie korzystania z Programu Rabatowego może złożyć 

rezygnację Spółce na formularzu w formie pisemnej, wówczas niewykorzystane przez niego 

Rabaty – przepadają, nie są zamieniane  na inne bonusy i nie podlegają jakimkolwiek 

rozliczeniom ze Spółką, ma to miejsce również w sytuacji zakończenia Programu Rabatowego 

i niewykorzystania  przez Uczestnika  zebranych punktów Rabatu. 

4. Uczestnik, jak i Nowy Klient nie może przekazywać Kodu Uczestnika jakimkolwiek osobom 

trzecim oraz zobowiązany jest chronić go przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub 

dostępem osób trzecich.  

5. Po dokonaniu czynności wskazanych w ust. 1 Uczestnik polecający Nowemu Klientowi Towar 

(po uzyskaniu od niego w tym zakresie zgody) przekazuje jego dane Spółce w sposób pisemny 

lub mailowy, lub Nowy Klient wskazuje Kod Uczestnika lub dane Uczestnika (również po 

uzyskaniu przez niego zgody na powyższe) nie później niż przy składaniu zamówienia na 

zakup danego Towaru. 

6. Uchybienie postanowieniom ust. 5 odpowiednio przez Uczestnika skutkuje nie spełnieniem 

przesłanki do uzyskania Rabatu, a przez Nowego Klienta - do  Pakietu Startowego.  



7.  Za Nowego Klienta nie będzie uznawana osoba/podmiot, który dokona zakupu Towaru a 

jego miejsce zamieszkania lub wskazane miejsce dostawy Towaru jest tożsame z 

którymkolwiek z tych miejsc wskazanych przez innego Nowego Klienta, klienta, pomimo 

odmiennych danych osobowych, np. inny domownik. 

8. Spółka w systemie informatycznym przechowuje dane konieczne do realizacji Programu 

Rabatowego, w tym o Rabatach, na co Uczestnik, jak i Nowy Klient wyraża zgodę. 

9. W przypadku wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu, po dokonaniu zakupu Towaru przez 

Nowego Klienta oraz po spełnieniu przesłanek wskazanych w niniejszym Regulaminie, 

przyznawane są Uczestnikowi – punkty Rabatu od cen netto Towaru, zapisywane w systemie 

informatycznym Spółki na jego koncie, gdzie: 

- 1 pkt za każdego Nowego Klienta równa się 20% rabatowi od ceny Towaru brutto 

zakupywanego  przez Uczestnika, do 4 Nowych Klientów włącznie,  

- maksymalna ilość ww. punktów wynosi 5, przy czym uprawnia ona Uczestnika do dokonania 

zakupu  w Spółce 1 szt. ECOMAX® XXL paleta 950 kg, albo ECOMAX® Premium 972 kg - wg  

jego wyboru wraz z dostawą  na terenie całej Polski od siedziby Spółki za kwotę 1 zł brutto, ( 

kolejne punkty  ponad ilość 5 punktów Rabatu nie są zapisywane, ani też przyznawane 

Uczestnikowi do czasu wykorzystania 5 punktów nagromadzonych na jego koncie) 

- punkty Rabatu po wykorzystaniu zerują się, mogą być gromadzone przez Uczestnika na 

nowo na zasadach ogólnych, wskazanych w niniejszym Regulaminie. 

10. W przypadku zamawiania Towaru w Spółce Uczestnik wskazuje w zamówieniu czy i w jakim 

zakresie korzysta z uzyskanych punktów Rabatu. 

11. Punkty Rabatu nie mogą być przenoszone, cedowane, przekazywane lub w inny sposób 

rozporządzane na rzecz podmiotów trzecich przez Uczestnika.  Działania takie są nieważne 

wobec Spółki. To samo dotyczy Pakietu Startowego. 

12. W przypadku nieprawidłowości w naliczaniu punktów Rabatu lub wadliwego wykonania 

zobowiązań przez Spółkę wynikających z niniejszego Regulaminu, Uczestnikowi, albo 

Nowemu Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji w ww. zakresie w terminie 30 

dni w formie co najmniej e-mailowej. Spółka rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej 

otrzymania w sposób, w jaki przekazana  została reklamacja. 

 

§ 4 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r. 


