
















1. Postanowienia ogólne 

1.1. Regulamin określa zasady programu partnerskiego, którego organizatorem jest firma Komatech s.c.  

1.2. Regulamin wraz z katalogiem nagród zawiera warunki uczestnictwa w programie.  

1.3. Program trwa od 01.12.2012 do odwołania.  

1.4. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego regulaminu może spowodować cofnięcie części lub wszystkich 
przysługujących mu z tytułu udziału w Programie uprawnień.  

 

2. Warunki Uczestnictwa  

2.1. Uczestnikiem programu może zostać osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy dokonujący zakupu tonerów i tuszów 
zamiennych lub korzystający z usług serwisowych firmy Komatech, który otrzymał dostęp do internetowego systemu 
zamówień Komatech CLUB i dokonał rejestracji.  

2.2. Przystąpienie do programu jest dobrowolne.  

 

3. Zasady programu Komatech CLUB  

3.1. Uczestnikowi przyznawane są punkty za zakup tonerów i tuszów zamiennych oraz usług serwisowych, które sumowane 
są na jego indywidualnym koncie do zamawiania na stronie www.komatech.com.pl.  

3.2. Naliczanie punktów następuje w chwili wpływu na rachunek organizatora należności dokonanej w terminie zapłaty 
określonym w fakturze.  

3.3. Za każde wydane 10zł netto Uczestnik programu otrzymuje 1 punkt.  

3.4. Za dokonane zakupy punkty mogą być przyznane tylko raz.  

3.5. Punkty będą odejmowane z konta Uczestnika w przypadku zwrotu nabytego towaru po otrzymaniu należności przez 
klienta.  

3.6. Punkty nie mogą być wymieniane na pieniądze.  

 

4. Wymiana punktów na nagrody  

4.1. Uczestnik programu ma prawo wymieniać zgromadzone punkty na nagrody znajdujące się w katalogu nagród Komatech 
CLUB zamieszczonym na stronie, przesyłając e-mail z zamówieniem na adres biuro@komatech.com.pl lub na adres swojego 
opiekuna handlowego.  

4.2. Nagroda zostaje wysłana pod dowolny, wskazany przez Uczestnika adres w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia.  

4.3. Złożone zamówienie nie może być zmieniane ani odwołane.  

4.4. Nagroda może zostać wydana Uczestnikowi tylko wtedy, jeśli w dniu jej wydania Uczestnik nie posiada 
przeterminowanych zobowiązań w stosunku do organizatora.  

4.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany nagrody na inną o podobnej wartości.  

4.6. Organizator ma również prawo dowolnie zmieniać asortyment nagród w Programie Komatech CLUB, jednocześnie 
informując o tym Uczestników Programu za pośrednictwem stronie internetowej.  

 

5. Postanowienia końcowe  

5.1. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia programu lub zmiany jego zasad, w dowolnym momencie, bez podania 
przyczyn.  

5.2. Zakończenie Programu zostanie ogłoszone publicznie przez umieszczenie ogłoszeń na stronie www.komatech.com.pl. 


