Informacje i zasady Programu Lojalnościowego FortéKlub

Organizator: Berends Forté Sp. z o.o. z siedzibą w Dymaczewo Nowe ul.
Pogodna 23, 62-050 Mosina NIP 781-16-72-286, KRS 0000232026
Uczestnikami Programu mogą zostać podmioty prowadzące wyłącznie
działalność gospodarczą, w zakresie naprawy pojazdów
mechanicznych

&1
Celem programu jest zacieśnienie współpracy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem,
w sprzedaży produktów proponowanych przez firmę Forté oraz dodatkowego premiowania
Uczestnika za kupowanie produktów Organizatora.

&2
Organizator - w ramach współpracy - zobowiązuje się zapewnić Uczestnikowi możliwość
nabycia swoich produktów oraz dostarczenia mu materiałów informacyjnych i
szkoleniowych . Ponadto zobowiązuje się do przeszkolenia Uczestnika w dziedzinie procedur
dotyczących stosowania produktów Organizatora.

&3
Czas trwania programu FortéKlub - 01.11.2009 do 31.01.2011 roku.

&4
Program FortéKlub zakłada dodatkową premię w postaci punktów, naliczanych zgodnie
z zasadą 3,5 pkt., za każdy kupiony produkt. Uczestnik może zamienić zdobyte punkty na
nagrody, nie wcześniej jednak niż po zakończonym pełnym kwartale, począwszy od terminu
podpisania umowy lub zdecydować o ich kumulowaniu do dalszego rozliczenia.
Nagrodami w programie są narzędzia warsztatowe, wyprodukowane przez Partnera
Organizatora firmę Hazet, Vigor, Rohrlux.
Szczegółowe zasady rozliczania premii znajdują się w regulaminie

&5
W celu przystąpienia do programu, uczestnik jest zobowiązany wypełnić Kwestionariusz
Zgłoszeniowy, po wcześniejszym zalogowaniu się na stronie Organizatora
(www.forte-nwe.pl), i odesłaniu go drogą mailową do Organizatora.
Organizator w ciągu 3 dni roboczych przyśle Uczestnikowi potwierdzenie rejestracji
i potwierdzenie przystąpienia do Programu.
Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia Uczestnika z Programu FortéKlub
w przypadku, gdy Uczestnik korzysta z innej formy wsparcia marketingowego ze strony
Organizatora lub z innego powodu.

&6
Uczestnik, który należy do sieci warsztatów tej samej firmy, rozliczany będzie indywidualnie.
Wyklucza się możliwość kumulacji uzyskanych punktów przez serwisy należące do jednego
właściciela, z wyjątkiem sytuacji, gdy każdy z serwisów sieci kupi wymaganą, minimalną
liczbę produktów Organizatora, kwalifikującą serwis do uzyskania nagrody.

&7
W Programie FortéKlub nie mogą brać udziału pracownicy firmy Berends Forté Sp. z o.o.
Ani podmiotów zależnych oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem
i przebiegiem Programu, a także ich małżonkowie i najbliżsi krewni.

