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Regulamin promocji dla stałych 
klientów 

1. Organizator promocji 
Organizatorem promocji jest: 

Salon Kosmetyczny Kimora Anna Zoremba 
Aleja Kwiatów 25 
42-606 Tarnowskie Góry 

2. Miejsce prowadzenia promocji 
Promocja jest prowadzona w salonie kosmetycznym (adres jak powyżej). 

3. Czas trwania promocji 
Promocja trwa od 15. grudnia 2014 r. aż do odwołania, jednak nie krócej niż rok. 

4. Osoby, które mogą brać udział w promocji 
Promocja jest skierowana do osób fizycznych (klientów), które wyrażą chęć wzięcia 
w niej udziału i tym samym zaakceptują ten regulamin. W dalszej części regulaminu te 
osoby będą nazywane stałymi klientami. 

5. Zasady przyznawania punktów 
Każdy stały klient otrzyma kartę imienną. Będzie ona posiadała unikalny numer 
klienta oraz imię i nazwisko. Stali klienci, którzy dokonają zakupu usługi w okresie 
promocji oraz podczas płatności za usługę zgłoszą fakt brania udziału w promocji, 
dostaną 1 punkt za każde pełne 10 zł wydane w salonie (np. wydane 27 zł uprawnia 
do otrzymania 2 punktów, po zgłoszeniu faktu, że jest się stałym klientem). 
Z promocji wyłączony jest zakup karnetów oraz masaż klasyczny i leczniczy. 

Ewidencja liczby punktów jest prowadzona w salonie. Stali klienci mogą otrzymać 
informację o sumie zgromadzonych przez siebie punktów wyłącznie podczas wizyty 
w salonie. Każdy stały klient może zbierać punkty wyłącznie na swój rachunek. 
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6. Wymiana punktów na rabaty 
Jeżeli stały klient uzbiera 50 punktów lub więcej, to po ówczesnym zgłoszeniu chęci 
wymiany, może wymienić te punkty wyłącznie na rabat zgodnie z zasadą, że 1 punkt 
odpowiada 1 zł rabatu do wykorzystania w salonie na usługę kosmetyczną (np. stały 
klient uzbierał 58 punktów i zgłosił chęć wymiany na rabat to otrzyma usługę 
kosmetyczną z upustem o wysokości 58 zł). Obowiązuje cennik usług, który jest 
dostępny w salonie lub na stronie internetowej www.kimora.pl. Kwota wydana 
podczas odbierania rabatu również uprawnia do otrzymania punktów (np. ten sam 
stały klient co wyżej zakupił usługę za 100 zł, wcześniej otrzymał 58 zł rabatu, więc 
wydał 42 zł co uprawnia do otrzymania 4 punktów). Punkt nie są wymienialne na 
gotówkę. 

7. Czas ważności punktów 
Wszystkie uzbierane punkty po okresie jednego roku licząc od początku ważności 
punktów, zostają odebrane. Datę początku ważności punktów liczy się od daty 
uzbierania pierwszych punktów albo od daty ostatniego wybranego rabatu 
w zależności co było później. Uogólniając, jeśli stały klient nie wykorzysta punktów 
w ciągu roku od początku zbierania punktów albo od daty ostatniego wybranego 
rabatu, punkty te zostaną odebrane. 

8. Postanowienia końcowe 
Treść tego regulaminu jest dostępna zarówno w salonie kosmetycznym jak i na 
stornie internetowej www.kimora.pl. Promocja łączy się z innymi promocjami. 

 


