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Programu Partnerskiego Inter-Elektro
I.Definicje
Poniższe terminy, użyte w niniejszym Regulaminie, mają następujące znaczenie:
Program - Program partnerski przeznaczony dla klientów hurtowni zrzeszonych w Grupie
Dystrybucyjnej Inter-Elektro;
Organizator - Organizatorem Programu jest Inter-Elektro S. A.;
Opiekun Programu - pracownik hurtowni zrzeszonej w Grupie Dystrybucyjnej Inter-Elektro,
uprawniony do zarządzania Programem, zwany dalej Opiekunem;
Hurtownia - hurtownia zrzeszona w Grupie Dystrybucyjnej Inter-Elektro;
Partner Programu - Dostawca, którego produkty objęte są Programem Partnerskim;
Uczestnik Programu - podmiot gospodarczy dokonujący zakupów w hurtowniach
zrzeszonych w Grupie Dystrybucyjnej Inter-Elektro, który bierze udział w Programie i spełnia
warunki niniejszego Regulaminu, zwany dalej Uczestnikiem;
Deklaracja zgłoszeniowa - dokument rejestracyjny Uczestnika, w którym Uczestnik wyraża
zgodę na przystąpienie do Programu;
Punkty - punkty przyznawane Uczestnikowi w zamian za zakupy dokonywane w hurtowniach
zrzeszonych w Grupie Dystrybucyjnej Inter-Elektro zgodnie z zasadami określonymi
w niniejszym Regulaminie;
Nagroda - towar oferowany Uczestnikowi w zamian za uzyskane przez niego punkty;
Rejestr Uczestników - zbiór danych Uczestników prowadzony za ich zgodą;

II. Zasady ogólne
1. Program jest prowadzony od stycznia 2017. Czas trwania Programu jest nieograniczony.
2. Opiekun kwalifikuje Uczestnika do Programu na podstawie okazanych aktualnych
dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej. Uczestnik
deklaruje na piśmie chęć przystąpienia do Programu.
3. Na deklaracji zgłoszeniowej muszą znaleźć się następujące dane Uczestnika:
o Nazwa firmy
o Adres
o NIP
o Telefon kontaktowy
o Data przystąpienia
o Podpis Uczestnika potwierdzający akceptację Regulaminu.
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4. Hurtownia zastrzega sobie prawo odrzucenia formularza zgłoszenia i niedopuszczenia
Uczestnika do udziału w Programie bez podania przyczyn.

III. Zasady punktacji w Programie
1. Program polega na gromadzeniu punktów przyznawanych za zakupy towarów dokonanych
przez Uczestników w hurtowniach zrzeszonych w Grupie Dystrybucyjnej Inter-Elektro
i ich wymianie na nagrody rzeczowe na podstawie niniejszego Regulaminu.
2. Punkty są przyznawane w okresie trwania Programu za zakupy produktów Partnerów
Programu wymienionych na stronie 2 niniejszego Regulaminu.
3. Punkty są gromadzone w systemie księgowym Hurtowni, w której dokonano zakupu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Partnerów Programu.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość wyłączenia z naliczania punktów części zakupów.
Informacji o wyłączeniach udziela Opiekun w danej Hurtowni.
6. Minimalna wartość jednorazowego zakupu, od której będą naliczane punkty, wynosi 500 zł
netto. Za każde 100 zł netto Uczestnik otrzymuje 1 punkt.
7. Uczestnik może gromadzić punkty w więcej niż jednej Hurtowni, ale punkty te nie będą się
sumować.
8. Ewentualne zwroty towarów powodują odjęcie odpowiedniej liczby punktów zebranych
przez Uczestnika. Dokonanie zwrotu towaru zobowiązuje Uczestnika do zwrotu nagrody
do Opiekuna.
9. Od faktur zapłaconych po terminie punkty nie będą naliczane.

IV. Przyznawanie i zamawianie nagród
1. W celu otrzymania nagrody lub nagród, Uczestnik zobowiązany jest zebrać określoną
liczbę punktów.
2. Punkty mogą być wymienione na nagrody przez Uczestnika przez cały czas trwania
Programu oraz w ciągu 30 dni od daty zakończenia Programu. Po tym okresie punkty
będą anulowane.
3. Informacje o przykładowych nagrodach są dostępne na 7 stronie niniejszego Regulaminu.
4. Punkty zgromadzone w Programie mogą być wymienione wyłącznie na nagrody i nie mogą
być zamienione na rabaty lub gotówkę.
5. Uczestnik pisemnie zamawia nagrodę lub nagrody u Opiekuna.
6. Uczestnik zamawia nagrodę wyłącznie w tej Hurtowni, w której gromadził punkty.
7. Opiekun weryfikuje ilość zgromadzonych punktów uprawniających do zamówienia
nagrody. W przypadku rozbieżności w liczbie punktów obliczonych przez Uczestnika
i wynikających z zapłaconych faktur VAT, decydujące są informacje zawarte w systemie
księgowym Hurtowni.
8. Nagrody są wydawane w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Opiekuna
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pisemnego zamówienia.
9. Uczestnik odbiera nagrody w Hurtowni, w której zbierał punkty. Opiekun nie ponosi
odpowiedzialności za nieodebranie nagrody przez Uczestnika z przyczyn niezależnych
od Opiekuna.
10. Uczestnik pisemnie potwierdza odbiór nagrody.
11. Po wydaniu nagrody, wykorzystane punkty są anulowane, a niewykorzystane punkty
biorą dalszy udział w Programie.
12. Na Uczestniku spoczywa obowiązek rozliczenia podatkowego nagrody na podstawie
aktualnie obowiązujących przepisów.
13. Opiekun może zmienić nagrody na co najmniej równorzędne wartościowo.
14. Opiekun nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród powstałe z winy producenta
lub Uczestnika.
15. Reklamacje nagród posiadających kartę gwarancyjną powinny być zgłaszane zgodnie
z warunkami gwarancji, w punktach serwisowych danego producenta, które są podane
w karcie gwarancyjnej.

V. Zmiany w Regulaminie oraz zakończenie Programu
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu oraz zawieszenia
lub zakończenia Programu w każdym czasie bez podania przyczyny. Informacja zostanie
podana do publicznej wiadomości co najmniej 14 dni przed planowaną zmianą na stronie
internetowej Organizatora.
2. Zmiany w Regulaminie oraz zawieszenie lub zakończenie Programu nie może naruszać
praw nabytych Uczestników do chwili, zawieszenia lub zakończenia Programu.
3. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Uczestnik może wykorzystać
uzyskane dotychczas punkty w terminie 30 dni od dnia zawieszenia lub zakończenia
Programu. Po upływie tego terminu punkty nie mogą być wykorzystane i zostają anulowane.

VI. Postanowienia końcowe
1. Organizator nie jest zobowiązany do pisemnego informowania Uczestników o zmianach
w Regulaminie lub samym Programie. Wszelkie informacje i ewentualne zmiany będą
na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej Organizatora.
2. Każdy z Uczestników może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa
w Programie w formie pisemnej. W chwili poinformowania Opiekuna o rezygnacji
uczestnictwo wygasa.
3. Wszystkie zgłoszenia niespełniające warunków niniejszego Regulaminu nie będą
zakwalifikowane do Programu.
4. Organizator ma prawo wyłączenia Uczestnika z Programu i anulowania zebranych punktów
w przypadku powtarzającego się nieterminowego regulowania płatności. Uczestnik
zostanie poinformowany o wyłączeniu przez Opiekuna.
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5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
6. Fotografie i opisy nagród mają charakter informacyjny. W przypadku, gdy dostarczenie
nagród nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od Opiekuna, w szczególności
z powodu braku dostępności na rynku lub wyczerpaniu zapasów, Opiekun zastrzega sobie
możliwość zastąpienia nagród innymi nagrodami, które będą zbliżone pod względem
wartości, jakości i walorów użytkowych do nagród pierwotnych.
7. Nagrody otrzymane przez Uczestników w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
stanowią przychód z działalności i ich wartość powinna zostać przez Uczestnika
uwzględniona w przychodach z danego okresu wg wartości rynkowej. Każdorazowo
Uczestnik będzie otrzymywał wraz z nagrodą informację o jej rynkowej wartości w celach
podatkowych.

VII. Składanie i rozpatrywanie reklamacji
1. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Programu sprawuje Organizator.
2. Reklamacje Uczestników rozpatruje Opiekun.
3. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej w terminie
7 dni od daty otrzymania przez Uczestnika informacji o sumie zdobytych punktów
(w przypadku reklamacji dotyczącej ilości punktów), 7 dni od daty otrzymania zamówionej
nagrody (w przypadku reklamacji dotyczącej nagrody).
4. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika a także dokładny opis i wskazanie
przyczyny reklamacji.
5. Postępowanie reklamacyjne trwa maksymalnie 14 dni kalendarzowych. Uczestnik
wnoszący reklamację będzie powiadomiony o rozstrzygnięciu reklamacji przez Opiekuna.

Inter-Elektro S. A.
Urzut, al. Katowicka 265
05-831 Młochów
+48 22 256 65 35
biuro@inter-elektro.com.pl
www.iesa.pl
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Przykładowe Nagrody
wydane 100zł netto = 1 punkt

Wiertarka udarowa BOSCH
GSB 1300 Professional
232 punkty

Kosiarka MAKITA
DLM380Z
1139 punktów

Tablet SAMSUNG Galaxy Tab A T580 10.1
1111 punktów

Smartfon SAMSUNG Galaxy J7
1064 punkty

Odkurzacz
bezprzewodowy
PHILIPS
Power Pro Aqua
715 punktów

Powerbank
SAMSUNG
8400mAh

Wieża PANASONIC SC-PM250

103 punkty

408 punktów
Konsola MICROSOFT
Xbox 360 E 500GB
868 punktów

Piła spalinowa STIHL MS 180
998 punktów

Szlifierka kątowa BOSCH
GWS 11-125
547 punktów

Ekspres KRUPS
Nescafè Dolce Gusto Piccolo
200 punktów

