
REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TWÓJ PROFIT 
DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU 

1. Regulamin Programu partnerskiego, zwany dalej Programem, prowadzony będzie pod hasłem: 
Twój profit . Regulamin określa zasady zasilania karty przedpłaconej MasterCard. Karta przedpłacona 
MasterCard jest instrumentem Pieniądza Elektronicznego. Wartość nominalna karty jest równa 
środkom, którymi została zasilona. Karta może być środkiem płatniczym w większości punktów 
sprzedaży w Polsce i na świecie 

 
2. Organizatorem Programu jest  REJS  Spółka  z  o.o.  z  siedzibą  w  Rypinie,  ul.  Mławska  61, 
NIP 892-14-04-630, Regon: 911339331, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu,   
VII Wydział Gospodarczy, KRS 0000176051 dalej nazywana Organizatorem. 

 
3. Program będzie prowadzony w placówkach i sklepach REJS. 

 
4. Uczestnikiem Programu, zwanym dalej Uczestnikiem, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna 
prowadząca zakład stolarski, dokonująca zakupów w placówkach i sklepach REJS na podstawie 
przypisania w systemie IMPULS do grupy odbiorców STOLARZ. 

 
ZASADY UCZESTNICTWA I ZASADY ZASILENIA KARTY 

5. Aby wziąć udział w programie należy: 

 
5.1 zarejestrować się w programie poprzez wypełnienie formularza przystąpienia do programu, 
załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych 
firmy REJS Spółka z o.o. 

 
5.2 dokonywać regularnych zakupów w placówkach i sklepach REJS, wykaz placówek prowadzących 
program stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, 

 
5.3 nie posiadać w systemie IMPULS statusu zablokowanego kontrahenta w związku z przeter- 
minowanymi płatnościami, 

 
5.4 terminowo opłacać faktury VAT, spóźnienie z opłaceniem FV powyżej 4 dni będzie skutkowało 
brakiem zasilenia karty na kwotę wynikającą z przeliczenia punktacji z przeterminowanej faktury VAT, 

 
5.5 za każde zakupy wyrobów oznaczone indeksem W oraz towarów T przyznawane są premie, wykaz 
produktów i procentowy poziom premii stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, 

 
5.6 procentowy poziom premii w czasie akcji może ulegać zmianie np. w trakcie ogłoszenia akcji 
promocyjnej na dane produkty, procent premii nie może być mniejszy niż określony w załączniku nr 3, 

 
5.7 zgromadzone premie są przeliczane na złotówki, które następnie zasilają karty stanowiące nagrodę 
w programie, 

 
5.8 zasilanie kart będzie następowało w okresie nie dłuższym, niż raz w miesiącu, po spełnieniu 
warunków zakupu wg pkt 5 niniejszego Regulaminu, 

 
5.9 kwota zasilenia jest równa sumie premii za zakupy i zwrotów w okresie rozliczeniowym 

 
5.10 w przypadku zwrotu zakupów (korygujący dokument sprzedaży), które były podstawą do zasilenia 
karty wypłacona kwota zasilenia zostanie pomniejszona w następnym okresie rozliczeniowym 



POSTANOWIENIA OGÓLNE 

6. Regulamin do wglądu znajduje się w placówkach i sklepach REJS. 

7. Uczestnik Programu potwierdza w formularzu przystąpienia do programu, że zapoznał się z zasadami 
zawartymi w niniejszym Regulaminie. 

8. Pracownicy placówek i sklepów zobowiązani są do prowadzenia Ewidencji uczestników Programu 
wg załącznika nr 4. 

9. Czas trwania programu został określony na okres ważności karty przedpłaconej MasterCard i został 
zamieszczony na awersie karty wydanej Uczestnikowi Programu. 

10. Użytkowników Karty obowiązują Warunki Użytkowania Kart, zamieszczone na odwrocie Listu 
Przewodniego, który dołączony jest do karty. 

11. Nagroda w formie doładowań na kartę stanowi przychód Uczestnika Programu i powinna zostać 
rozliczona na ogólnych zasadach podatkowych. Informację o kwocie przychodu z doładowań z pełnego 
roku obrotowego klient otrzyma do 20 stycznia kolejnego roku drogą e-mail jeżeli wyraził zgodę na 
wysyłkę informacji drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną. 

 

 


