REGULAMIN KARTY RABATOWEJ JAPPARTS
1. Wystawca i w ł a ściciel Karty rabatowej
Wystawcą i właścicielem karty rabatowej ,,JAPPARTS" jest firma JAPPARTS SP.J., W.
Sierant, A. Bandura, J. Charchuła z siedzibą ul. Leszczyńskich 9, 80-464 Gdańsk
2. Podmioty udzielaj ące rabaty
Pełna lista punktów sprzedaży, udzielających rabatów na podstawie KARTY
RABATOWEJ, jest dostępna na stronie: www.japparts.pl
3. Nabycie karty rabatowej

Nabycie KARTY RABATOWEJ może nastąpić w każdym z punktów sprzedaży
firmy JAPPARIS SP.J. Warunkiem otrzymania karty rabatowej jest dokonanie
jednorazowego zakupu na kwotę minimum 500 zł netto.
Na dokumencie sprzedażny (F-ra VAT, lub paragon fiskalny) poza zakupionym
towarem pojawi się także pozycja,,karta rabatowa" w ilości 1 szt. w cenie 1 zł netto.
Uzyskanie KARTY RABATOWEJ i korzystanie z rabatów w sieci sprzedaży
JAPPARTS SP.J. wiąże się wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych i akceptacją regulaminu.
4. Uprawnienia posiadacza karty
a) Posiadacz karty rabatowej ma prawo do uzyskania rabatu na wszystkie
oferowane do sprzedaży produkty w sieci JAPPARTS SP.J., poza częściami
oryginalnymi OE. Wysokość rabatu jaki jest możliwy do uzyskania na KARTĘ
RABATOWĄ wynosi do 10%. Uzyskanie rabatu na kupowane towary jest jedynie
możliwe po okazaniu KARTY RABATOWEJ.
b) KARTA RABATOWA jest unikatowa i każdy zakup jest rejestrowany na koncie
karty
c) Rabat nie może być udzielany wstecz
d) Karta rabatowa nie może być używana przy zakupie towarów w celu ich dalszej
od sprzedaży.
e) Rabaty i promocje nie podlegają sumowaniu.
f) KARTA RABATOWA nie jest kartą płatniczą kredytową ani bankomatową.
g) Ważność rabatu nie może być wymieniana na gotówkę.
h) JAPPARTS nie odpowiada za użycie karty niezgodnie z jego przeznaczeniem
5. Postanowienia ko ńcowe
a)KARTA RABATOWA utrzymuje ważność przez okres 3 lat od daty rejestracji w

systemie.
b) Odpowiedzialność JAPPARTS wobec klientów nie będących konsumentami,
ogranicza się do wysokości udzielonego rabatu.
c) Klient przystępując do programu oświadcza,że zapoznał się z Ogólnymi
Warunkami Zakupu obowiązującymi w JAPPARTS i dostępnymi na stronie
www.japparts.pl
d) Niniejszy regulamin jest dostępny w placówkach JAPPARTS jak i na stronie
www.japparts.pl

