TERMINY I WARUNKI PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO "CLUB Quiyou"
ZORGANIZOWANEGO PRZEZ STOREFASHION S.r.l. Z SIEDZIBĄ PRZY ULICY
RASIA 186/B LIVIGNO (SO)
PONIŻSZA INICJATYWA WYŁĄCZONA JEST Z PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH
MANIFESTACJI Z NAGRODAMI JAK PRZEWIDZIANO PRZEZ ART.22 BIS USTAWY
NR 116/2014

CZAS TRWANIA: 24 miesiące
OBSZAR: Livigno (we wszystkich punktach sprzedaży z szyldem Quiyuo – I love Galli)
CEL INICJATYWY: Pozyskanie Klientów za pomocą programu loyalty, który daje prawo do
unikalnych korzyści właścicielom karty CLUB Quiyou.
PREZENTACJA: Club Quiyou jest nowym programem lojalnościowym promowanym przez
Store Fashion Srl umożliwiającym Klientom korzystnie z wielu przywilejów, takich jak kupony
rabatowe, inicjatywy promocyjne, itp., które tylko wyjątkowy klient może otrzymać. Aby do niego
dołączyć, trzeba być w posiadaniu karty “Club Quiyou”, o którą można się zgłosić bezpłatnie w
punktach sprzedaży z szyldem Quiyou – I love Galli. Żeby uzyskać wszystkie przewidziane
korzyście, właściciel albo członek rodziny, musi ją tylko pokazać w kasie przez rozpoczęciem
liczenia dotyczącego zrobionych zakupów. Punkty zostają naliczone automatycznie w zależności od
promocji. Przedmiotami Programu są wszystki artykuły w sprzedaży w punktach sprzedaży
biorących udział, z wyjątkiem wszystkich zabronionych produktów zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Punkty zdobyte podczas każdego zakupu są osobiste, odnoszące się wyłącznie do
pojedyńczego Konta i nieprzenoszalne na inne Konta. Punkty zebrane niezgodnie z regulaminem
będą nieważne, nie będą mogły być wykorzystane i zostaną usunięte z Konta. Promotor zastrzega
sobie prawo anulowania Karty Klienta, który postępował w sposób niezgodny z poniższym
regulaminem, który zgromadził punkty w sposób podstępny i w każdym innym przypadku, w
którym zostało stwierdzone niepoprawne zachowanie w wykorzystaniu Karty. W żadnym
przypadku punkty nie mogą być przekształcone w pieniądze albo być przedmiotem wymiany,
sprzedaży lub działalności przynoszącej korzyści.
JAK UZYSKAĆ KARTĘ: Wejście do Club Quiyou i otrzymanie karty jest ŁATWE I
BEZPŁATNE. Wystarczy wypełnić odpowiedni formularz (dający się zarejestrować we
wszystkich punktach sprzedaży z szyldem Quiyou – I Love Galli), zaakceptować regulamin i oddać
go w kasie odpowiednim operatorom. Trzeba zgłosić dane osobowe i identyfikujące posiadacza
zgodnie z normami dotyczącymi prywatności Rozporządzenia z mocą ustawy EU 2016/679.
Przystępując do Club Quiyuo automatycznie bierzesz udział w Programie punktowym "I
Love Galli 2017/2018"za pomocą którego będziesz mógł otrzymywać bardzo korzystne
kupony rabatowe.
REGULAMIN PROGRAMU PUNKTOWEGO "I LOVE GALLI": zebrane punkty będą
naliczane w sposób elektroniczny na karcie "Club Quiyou", która musi być pokazana w chwili
zapłaty, przed wystawieniem paragonu. Zebrane punkty będą poza tym widoczne na każdym
paragonie zakupów.

Za każde wydane euro zostanie naliczony 1 punkt ważny dla celów udziału w poniższej
inicjatywie, przykład 1 euro = 1 punkt.
W przypadku zwrotu zakupionego produktu, zebrane punkty jego dotyczące zostaną odliczone z
karty. Klienci będą mogli zwrócić towar tylko w przypadkach i w sposób ustalony przez Kodeks
Cywilny i obowiązujące ustawy. O nagrodę będzie się można zgłosić w punktach sprzedaży
biorących udział w inicjatywie. Ewentualne zmiany albo uzupełnienia poniższego regulaminu będą
mogły być podjęte przez promotora, bez naruszania praw nabytych uczestników; zmiany i
uzupełnienia będą komunikowane uczestnikom w taki sam sposób, jaki jest przewidziany dla
rozpowszechniania oryginalnych warunków udziału.
Po osiągnięciu progu punktów przewidzianych przez tę inicjatywę, klienci będą mogli zgłosić
się po nagrodę w postaci bonów na zakupy o wartości określonej w tabeli podanej w
następnym punkcie.
NAGRODY:
Punkty zebrane za każdym razem przez uczestników, aż do 01/11/2017 roku, będą mogły być
wykorzystane w celu otrzymania przewidzianych nagród, po uzyskaniu następujących
progów:
PRÓG PUNKTÓW OPIS NAGRODY I WARTOŚĆ
600

Bon na zakupy o wartości 50,00 euro

1000

Bon na zakupy o wartości 90,00 euro

1600

Bon na zakupy o wartości 160,00 euro

Kupon rabatowy będzie aktywny w momencie osiagnięcia progu, zostanie wydrukowany
przez personel w kasie w chwili zgłoszenia i będzie mógł być odebrany tylko przez właściciela
karty Club Quiyou. Należy zauważyć, że jest wolny od VAT-u, niepodzielny, nie daje prawa do
reszty i jeśli nie zostanie wykorzystany w ciągu 6 miesięcy od wystawienia, traci wartość. W
momencie zakupu z wykorzystaniem lojalnościowego kuponu rabatowego, wartość kuponu
rabatowego nie daje prawa do naliczenia punktów.
Terminy i warunki są widoczne na firmowej stronie FB www.facebook.com/Quiyou i na firmowej
witrynie www.quiyuo.com
STORE FASHION Srl zastrzega sobie prawo zmieniania lub uzupełniania poniższych terminów i
warunków gwarantując nabyte przez uczestników prawa i udostępniając im nowe terminy i warunki
na stronie firmowej FB www.facebook.com/Quiyou i na witrynie firmowej www.quiyuo.com
Po 01/11/2018 roku punkty zebrane na karcie "CLUB Quiyuo" i niewykorzystane nie będą już
ważne.

CZAS TRWANIA PROMOCJI: Do 1 listopada 2018
ODBIORCY: Posiadacze Karty CLUB Quiyuo

