
Regulamin dla posiadaczy
KARTY STAŁEGO KLIENTA

I. WYSTAWCA I WŁAŚCICIEL KARTY STAŁEGO KLIENTA
Wystawcą i właścicielem KARTY STAŁEGO KLIENTA jest Gaj-Bud sp.j. Federyga i Wspólnicy Centrum Płytek 
Ceramicznych, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu Organizatorem.

II. UŻYTKOWNIK KARTY PARTNERA
1.1. Użytkownikiem KARTY STAŁEGO KLIENTA może być osoba indywidualna, która akceptuje postanowienia 
Regulaminu.
2. KARTA STAŁEGO KLIENTA nie jest przypisana imiennie do jej właściciela.
3. KARTA STAŁEGO KLIENTA nie jest kartą płatniczą, kredytową ani bankomatową.

III. WARUNKI POSIADANIA KARTY STAŁEGO KLIENTA
1. Każde wydane 1000 złotych równa się otrzymaniu pieczątki zwiększającej rabat 
o 1%
2. Rabat obowiązuje wyłącznie przy zakupach powyżej 1000 złotych bez naliczonego rabatu2. Rabat obowiązuje wyłącznie przy zakupach powyżej 1000 złotych bez naliczonego rabatu
3. Do kwoty 1000 zł wlicza się towary przecenione.
4. Otrzymanie dziesiątej pieczątki równa się 10% rabatowi przy bieżących zakupach oraz możliwości 
wykorzystania karty jako bonu rabatowego na 10% przy kolejnych zakupach.
5. Wypełnioną kartę rabatową na 10% można wykorzystać wyłącznie jeden raz. 
6. Po wykorzystaniu karty zostaje ona odebrana posiadaczowi.
7.7. Przy zakupach z wykorzystaniem bonu rabatowego, posiadacz nie może otrzymać nowej KARTY STAŁEGO 
KLIENTA.
8. Rabat naliczany jest z wyłączeniem kosztów dostawy, rozładunku i wizualizacji. 
9. Do rabatu 10% nie wliczają się towary przecenione. 
10. Rabat nie może być udzielany wstecz, tzn. w stosunku do zakupów i usług dokonanych w przeszłości   bez 
jednoczesnego okazania KARTY STAŁEGO KLIENTA.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w salonach GAJ-BUD w Wieliczce i Myślenicach oraz na stronie 
internetowej: www.gajbud.com
2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu i do 
informowania o jego zmianach poprzez udostępnienie zmienionej wersji w punktach wymienionych w 
podpunkcie 1. W przypadku wprowadzenia zmian do obowiązującego  Regulaminu zmiany zaczynają 
obowiązywać od 14 dnia włącznie od wprowadzenia nowego Regulaminu.
3.3. Niniejszy Regulamin uważany jest za zaakceptowany przez posiadacza karty z momentem pierwszego 
użycia KARTY STAŁEGO KLIENTA.


