REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FORTÉ POLSKA
obowiązuje od 01.11.2009
I. Nazwa Programu Lojalnościowego
1. Sprzedaż premiowa, zwana dalej Programem Lojalnościowym, jest organizowana pod nazwą
FortėKlub
II. Podmiot organizujący Program Lojalnościowy
1. Program jest organizowany przez firmę Berends Fortė Sp. z o.o., zwaną dalej Organizatorem,
z siedzibą w Dymaczewo Nowe 62-050 Mosina, Pogodna 23 wpisaną do rejestru przedsiębiorców,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000232026.
III. Uczestnicy Programu Lojalnościowego, czas trwania Programu FortéKlub
1. Uczestnikami Programu mogą zostać tylko podmioty prowadzące wyłącznie działalność gospodarczą
w zakresie naprawy pojazdów mechanicznych
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia Uczestnika z Programu FortėKlub w przypadku
korzystania Uczestnika z innej formy wsparcia marketingowego ze strony Organizatora.
3. Uczestnika uznaje się za przyjętego do Programu Lojalnościowego po wpłynięciu Formularza
Zgłoszeniowego do Biura Handlowego Organizatora oraz otrzymaniu potwierdzenia-zgody na udział
w Programie, od przedstawiciela Organizatora. Proces rejestracji przebiega automatycznie, po
zalogowaniu się Uczestnika na stronie www.forte-nwe.pl, wypełnieniu i wysłaniu Formularza
Zgłoszeniowego. Przedstawiciel Organizatora wyrazi zgodę lub odmówi przyjęcia Uczestnika w czasie
do trzeciego dnia po wpłynięciu formularza. Zgoda na rozpoczęcie programu zostanie przesłana przez
przedstawiciela Organizatora, drogą mailową. Termin zgłaszania uczestników do Programu rozpoczyna
się 01.11.2009 i będzie trwał do 31.10.2010, chyba że do tego dnia zostanie on przedłużony przez
Organizatora. O takim fakcie Uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailowa oraz przez
Przedstawicieli Regionalnych Fortė
4. Program przeprowadzany jest w terminie od 1 listopada 2009r do dnia 31 stycznia 2011 r, przy czym
31stycznia 2011 r jest ostatnim dniem kumulacji punktów.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Programu Lojalnościowego jak również jego
wcześniejszego zakończenia, o czym uczestnicy zostaną poinformowani nie później niż z miesięcznym
wyprzedzeniem
6. Każdy uczestnik Programu Lojalnościowego musi wyrazić zgodę na przystąpienie do Programu w
formie mailowego oświadczenia, na formularzu zgłoszeniowym oraz na przetwarzanie jego danych
osobowych zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997r o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926 tj.). Zgoda uczestników na przetwarzanie ich danych nie
może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści. Uczestnicy podają swoje
dane na zasadzie dobrowolności i przez cały czas trwania Programu mają prawo wglądu do nich i do
z ich poprawiania i usuwania. Usunięcie danych lub cofnięcie powyższej zgody jest równoznaczne
wystąpieniem z Programu FortėKlub.
IV. Obszar, na którym będzie organizowany Program Lojalnościowy.
1. Program jest przeprowadzany na terenie całej Polski.
V. Zasady prowadzenia Programu Lojalnościowego FortėKlub
1. Program obejmuje pełen asortyment produktów z oferty handlowej Organizatora.
2. Standardowo uczestnik Programu otrzymuje 3,5 punktu, za zakup pojedynczego produktu z oferty
handlowej Organizatora. Suma punktów będzie przeliczona zgodnie z kursem zakupu
walut w Banku BZ WBK i wyrażona w EUR. Kurs będzie zgodny z datą przysłania mailem zamówienia
na nagrodę, do Biura Handlowego Organizatora.
3. Każdy z uczestników może zamówić nagrodę z katalogu nagród gwarantowanych po osiągnięciu
minimalnych zakupów t.j 84 szt. w ciągu kwartału rozliczeniowego, w pełnej wartości punktowej
odpowiadającej wybranej nagrodzie. Uzyskane punkty będą przeliczone zgodnie z kursem zakupu
EUR w Banku BZ WBK, aktualnym dla dnia przysłania do Biura Handlowego Organizatora,
zamówienia (drogą mailową). Po przysłaniu zamówienia i po potwierdzeniu przyjęcia go przez
organizatora (drogą mailową), nagrody będą niezwłocznie dostarczone do zamawiającego.
VI. Sposób rozliczania Programu FortėKlub
1. Punkty naliczane są od pierwszego dnia miesiąca, w którym nastąpiło przyjęcie Uczestnika do
Programu.
2. Zamiana punktów rozpoczyna się od zakupu przez Uczestnika minimum 84 sztuk różnych produktów

w kwartale t.j średnio 28 szt. w miesiącu.
Punkty zebrane w kwartałach, w których Uczestnik nie osiągnie wymaganych odbiorów nie będą mogły
być zamienione na nagrody ale mogą być kumulowane, jednak nagroda będzie mogła być przyznana
tylko wtedy gdy Uczestnik osiągnie określoną krotność minimalnych odbiorów
Przykład I
Uczestnik kupił następujące ilości produktów :
I kwartał - 84zt
II kwartał - 60szt.
III kwartał
- 84 szt.
IV kwartał
- 80 szt.
V kwartał - 70 szt.
Razem - 378 szt.
Produkty kupione za które należy się premia- 4 kwartały x 84 szt = 336 szt. (42 szt. utracona premia)
Punkty zamieniane na nagrody 336 produkty x 3,5 pkt = 1.176 pkt
Przykład II
Uczestnik kupił następujące ilości produktów :
I kwartał - 50szt
II kwartał - 40szt.
III kwartał
- 80 szt.
IV kwartał
- 82 szt.
V kwartał - 78 szt.
Razem
- 330 szt
Uczestnik ani razu nie wywiązał się z umowy sprzedaży produktów (średnio 84 szt.) w kwartale i nie
kwalifikuje się w ogóle do premii
3.Jeżeli Uczestnik przystąpi do Programu FortėKlub w trakcie trwającego kwartału rozliczeniowego,
punkty zdobyte w tym okresie wliczane są do ogólnej liczby punktów ale pierwsza zamiana ich na
nagrody jest możliwa dopiero po osiągnięciu minimalnej sprzedaży w następnym kwartale
rozliczeniowym.
Przykład III
Uczestnik kupił następujące ilości produktów :
I kwartał (przystąpienie do programu w 2-im miesiącu po rozpoczęciu), zakup
- 50szt
II kwartał - 84szt.
Razem
- 134 szt Uczestnik może otrzymać nagrodę za 134szt. x3,5pkt=469pkt. lub je dalej
kumulować
Przykład IV
Uczestnik kupił następujące ilości produktów :
I kwartał (przystąpienie do programu w 2-im miesiącu po rozpoczęciu), zakup
- 50szt
II kwartał - 50szt.
Razem
- 100 szt Uczestnik nie może otrzymać nagrody, bo nie kupił w kwartale wymaganej
minimalnej ilości produktów ale może dalej kumulować te punkty, jednak warunkiem rozliczenia ich np.
w następnym III kwartale będzie zebranie: 2 kwartały X 84pkt= 168 szt itd.
4. Niewykorzystane punkty w Programie FortėKlub 2009/2011 nie przechodzą na ewentualną kolejną
edycję Programu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad naliczania punktów np. w sytuacji organizowania
dodatkowych okresowych promocji. Informacje o takiej zmianie dostępne będą na stronie
www.forte-nwe.pl lub/oraz dostarczane przez Przedstawicieli Regionalnych Forté.
VII. Produkty objęte Programem FortėKlub, ich wartość punktowa i sposób dostawy nagród
1. Katalog nagród zawiera pełną ofertę dostępnych nagród w Programie FortėKlub, wraz z ich
wartością, wyrażoną w EUR
2. Aktualny katalog nagród dostępny jest na stronie www.forte-nwe.pl oraz u Przedstawicieli
Regionalnych Fortė
3. Zamówienia nagród mogą być składane max do 14 dni po zakończeniu kwartału rozliczeniowego ale
nie później niż 14 dni po zakończeniu trwającej edycji Programu t.j. po 31.01.2011 r. Za datę złożenia
zamówienia uznaje się datę wpłynięcia drogą mailową, zamówienia do Biura Handlowego w
Warszawie.
4. Zamówienia nagród muszą być składane w formie pisemnej na formularzu zamówienia, dostępnym
na stronie www.forte-nwe.pl. Zamówienia składane w innej formie nie będą realizowane.
5. Każde zamówienie nagród powinno zawierać:
a. Pełne dane uczestnika
b. Nazwę , producenta i nr katalogowy nagrody
c. Ilość zamawianych nagród
d. Datę złożenia zamówienia, imię i nazwisko osoby reprezentującej Uczestnika

e. Imię i nazwisko Przedstawiciela Regionalnego Fortė działającego na terenie gdzie mieści się
siedziba Uczestnika
6. Raz złożone zamówienie nie może być zmieniane ani odwołane.
7. Organizator zobowiązuje się do dostarczenia Uczestnikowi zamówionej nagrody, niezwłocznie.
Średni czas realizacji wynosi do 14 dni, jednak realizacja niektórych nagród, których Partnerzy
Organizatora nie będą mieli w swoim magazynie, może potrwać max 60 dni. W takiej sytuacji
Uczestnik po uzyskaniu tej informacji ma prawo do zmiany zamawianej nagrody
8. Nagrody będą wydawane tylko i wyłącznie Uczestnikom nie posiadającym żadnego zadłużenia
Wobec Organizatora w dniu wydawania nagrody. Jeżeli takie zadłużenie na koncie danego
Uczestnika się pojawi, to Organizator wyznaczy termin, do którego zadłużenie będzie musiało być
zlikwidowane. W przeciwnym razie nagrody nie zostaną wydane, a zgromadzone punkty będą
skasowane.
9. Zgromadzone punkty mogą być wymieniane przez Uczestników tylko na nagrody wskazane w
katalogu nagród FortėKlub, obowiązującym w chwili zamówienia nagrody, o ile dana nagroda nie
została wycofana.
10. Punkty w Programie FortėKlub nie mogą być wymienione na gotówkę. Istnieje możliwość
zamówienia nagrody o wyższej wartości punktowej po dokonaniu dopłaty pieniężnej.
11. Wymiana punktów na nagrody powoduje obniżenie salda punktowego na koncie Uczestnika o liczbę
punktów przypisaną danej nagrodzie w katalogu nagród.
12. Przy odbiorze nagród zamówionych w Programie FortėKlub, Uczestnik składa na pokwitowaniu
odbioru nagrody, czytelny podpis wraz z pieczęcią firmową. Przy odbiorze nagrody Uczestnik może
zostać poproszony o okazanie dokumentu tożsamości.
13. Nagrodę może odebrać osoba upoważniona na piśmie przez Uczestnika Programu.
14. Na pokwitowaniu odbioru nagrody, zawarte są wszelkie informacje dotyczące obciążeń podatkowych
wydawanych nagród zgodnych z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Uczestnik jest
zobowiązany do samodzielnego wywiązania się z obowiązków podatkowych, wynikających
z przyjęcia nagrody.
15. W przypadku braku możliwości nabycia przez Organizatora zamieszczonego w katalogu towaru,
z przyczyn od Organizatora niezależnych, Organizatorowi przysługuje prawo zastąpienia produktu
towarem o tych samych lub zbliżonych parametrach.
16. Zdjęcia zamieszczone w katalogu nagród są zdjęciami przykładowymi i nie mogą stanowić podstawy
do składania reklamacji.
17. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i katalogu nagród, w tym wyceny
punktowej nagród. O wszelkich zmianach warunków i zasad Programu Lojalnościowego, uczestnicy
zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. Wszelkie tego typu informacje będą
publikowane na stronie internetowej www.forte-nwe.pl. Tego typu zmiany nie mogą jednak obniżać
atrakcyjności Programu dla Uczestnika
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady przyznanych nagród
VIII. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji.
1. Reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Programu FortėKlub, mogą być składane przez
Uczestników Programu w formie pisemnej listem poleconym na adres:
Berends Forté Sp.z o.o. Biuro Handlowe, ul. Połczyńska 93, 01-301 Warszawa z dopiskiem na
kopercie„REKLAMACJA - FortéKlub ”.
2. Reklamacje i zastrzeżenia mogą być składane w terminie do 14 dni od momentu otrzymania nagrody.
3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż 21 dni od daty
otrzymania reklamacji.
4. Powyższe zasady reklamacji nie dotyczą wad jakościowych nagród wydawanych w ramach Programu
FortėKlub. Zasady reklamacji dotyczących jakości nagród odbywają się w trybie ustawowym.

