
Regulamin Programu Lojalnościowego MeblujemyDOM.pl 

z dnia 01.08.2014 r. 

 

1. Definicje  

Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały 

następujące znaczenie:  

1.1. Program - Program lojalnościowy MeblujemyDOM.pl, zorganizowany przez firmę MP STUDIO, 

funkcjonujący zgodnie z niniejszym Regulaminem.  

1.2. Organizator - Firma MP STUDIO z siedzibą w Łęce Opatowskiej (63-645) przy ul. Lipowej 14.  

1.3. Uczestnik - osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która bierze 

udział w Programie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.  

1.4. Punkty - punkty przyznawane przez Organizatora Uczestnikowi, według zasad określonych w 

niniejszym Regulaminie.  

1.5. Rabat - korzyść wyrażona kwotowo lub procentowo, którą Uczestnik otrzymuje w zamian za 

wyznaczoną ilość Punktów, pobranych z jego Indywidualnego Konta Punktowego.  

1.6. Indywidualne Konto Punktowe - konto internetowe, na którym rejestrowane są punkty i 

które jest przypisane do Uczestnika.  

1.7. Sklep Internetowy - strona internetowa www.meblujemydom.pl. 

1.8. Zamówienie - zakup produktów ze Sklepu dokonany przez Uczestnika telefonicznie, mailowo lub 

poprzez wirtualny koszyka na stronie Sklepu. 

  

2. Zasady ogólne 

2.1. Program ma na celu nagradzanie rabatami Uczestników, którzy dokonują zakupów w sklepie 

internetowym MeblujemyDOM. 

2.2. Program działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

3. Warunki uczestnictwa w Programie  

3.1. W Programie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do 

czynności prawnych.  

3.2. Warunkiem przystąpienia do Programu jest rejestracja konta na stronie Sklepu Organizatora.  

3.3. Po dokonaniu przez Uczestnika czynności określonych powyżej, na adres e-mail podany przez 

Uczestnika w formularzu rejestracyjnym zostanie przesłana wiadomość zawierająca link weryfikujący. 

Po uaktywnieniu linku weryfikującego, Uczestnik otrzyma informację o potwierdzeniu poprawnej 

rejestracji.  



3.4. Indywidualne Konto Punktowe Uczestnika staje się aktywne w chwili, gdy Uczestnik poprawnie 

ukończy proces rejestracji. Od tego momentu Uczestnik gromadzi punkty na swoim Indywidualnym 

Koncie Punktowym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.  

3.5. Dla jednego Uczestnika może być prowadzone tylko jedno Indywidualne Konto Punktowe. Nie ma 

możliwości przekazania Indywidualnego Konta Punktowego innej osobie. 

3.6. Uczestnictwo w Programie jest nieodpłatne. 

3.7. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator.  

3.8. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników, podane w formularzu zgłoszeniowym oraz 

inne, podane przez Uczestnika po przystąpieniu do Programu, wyłącznie do celów związanych z 

realizacją Programu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.  

3.9. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwości ich 

poprawiania. 

 

4. Gromadzenie punktów 

4.1. Punkty Uczestnika gromadzone są na jego Indywidualnym Koncie Punktowym.  

4.2. Uczestnik otrzymuje Punkty każdorazowo po dokonaniu zakupów w Sklepie Internetowym 

Organizatora. 

4.3. Punkty naliczane są w dniu zrealizowania Zamówienia (wystawienia paragonu lub faktury przez 

Organizatora). 

4.4. Punkty naliczane są za zakup dowolnych produktów ze Sklepu, także tych objętych aktualnymi 

promocjami. 

4.5. Punkty stanowią procentową wartość danego Zamówienia. Każde wydane 5 zł brutto w Sklepie to 

1 punkt. 

4.6. Uczestnik otrzymuje także Punkty za: 

4.6.1. Zapisanie się do bazy newslettera jednorazowo otrzyma 100 punktów. 

4.6.2. Wystawienie opinii do zakupionych produktów. Każda zatwierdzona przez Organizatora opinia to 

10 punktów. 

4.7. Uczestnik w każdej chwili może sprawdzić stan Punktów po zalogowaniu się na swoje Konto. 

 

5. Wymiana punktów 

5.1. Uczestnik może wybrać jedną z trzech opcji wymiany Punktów: 

5.1.1. Zakup towaru ze Sklepu za zgromadzone Punkty. Każde 7 punktów to 1 zł wartości danego 

produktu. 

5.1.2. Wymiana Punktów na Rabat kwotowy, odpowiednio o wartości 150 zł za 1000 pkt., 400 zł za 

2000 pkt., 1000 zł za 4000 pkt. oraz 2000 zł za 6000 pkt. Kupon rabatowy możliwy jest do 



wykorzystania podczas kolejnych zakupów w Sklepie i może stanowić maksymalnie 50% wartości 

Zamówienia. 

5.1.3. Wymiana Punktów na stały Rabat procentowy, odpowiednio o wartości 3% za 2000 pkt., 5% za 

4000 pkt. oraz 7% za 6000 pkt. Rabat procentowy zostanie przypisany do Konta Uczestnika na okres 

36 miesięcy. 

5.2. Zrealizowany zakup produktów za Punkty lub ich wymiana na Rabaty powoduje odjęcie z Konta 

Uczestnika odpowiedniej ilości Punktów i skutkuje zmianą salda punktowego. 

5.3. Zgromadzone punkty nie podlegają wymianie na pieniądze. 

 

6. Postanowienia końcowe 

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany progów ilościowych wymaganych do wymiany 

Punktów na kupony rabatowe lub rabaty stałe. O zmianie sposobu naliczania Punktów Organizator 

poinformuje Uczestników. 

6.2. W przypadku błędów technicznych związanych z funkcjonowaniem Programu, Organizator 

zastrzega sobie prawo do wstrzymania naliczania Punktów oraz anulowania Punktów błędnie 

naliczonych. 

6.3. Przyznawanie Punktów oraz ich wymiana na Rabaty odbywa się zgodnie z obowiązującym w 

danej chwili Regulaminem Programu. 

6.4. Korzystając z Programu Lojalnościowego potwierdzasz znajomość i akceptujesz zapisy niniejszego 

Regulaminu. 

6.5. Niniejszy Regulamin jest ważny do wprowadzenia nowych zmian. 

 

 


