
REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO LEMAR „POLEĆ NAS NOWEMU KLIENTOWI” 
na produkty Altrex

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Programu Lojalnościowego „Poleć Nas Nowemu Klientowi”,  jest LEMAR Spółka z

ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Lipnie  (ul.  Wyszyńskiego  48,  87-600  Lipno),
wpisana  do  Rejestru  Przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS
0000911802, NIP: 466 042 89 18.

1.2. Niniejszy  Program  Lojalnościowy,  skierowany  jest  wyłącznie  do  firm  posiadających  aktywną
działalność   gospodarczą,  wpisaną  do  Centralnej  Ewidencji i  Informacji  o  Działalności
Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.

1.3. Program Lojalnościowy obowiązuję od 01 października 2022 roku do 30 września 2023 roku.
1.4. Program Lojalnościowy dotyczy wyłącznie produktów firmy Altrex.

2. DEFINICJE
2.1. POLECAJĄCY – osoba reprezentująca firmę, która dokonała już zakupu w firmie LEMAR Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lipnie (NIP: 466 042 89 18) lub w LERO Marcin
Lewandowski z  siedzibą w Lipnie (NIP: 466-024-91-27),  w  okresie ostatnich 24 miesięcy oraz
wyraziła chęć uczestniczenia w Programie Lojalnościowym „Poleć Nas Nowemu Klientowi”.

2.2. POLECONY – osoba reprezentująca firmę, która nie dokonywała jeszcze zakupów LEMAR Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lipnie (NIP: 466 042 89 18) lub w LERO Marcin
Lewandowski  z  siedzibą  w  Lipnie  (NIP:  466-024-91-27),  i  została  poinformowana  przez
polecającego o Programie Lojalnościowym oraz uzyskała od niego specjalny kod promocyjny.

3. ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO – POLECONY
3.1. Osobie,  która  wyrazi  chęć  uczestniczenia  w  Programie  Lojalnościowym „Poleć  Nas  Nowemu

Klientowi”  i  spełnia  warunki  z  pkt.  2.1.,  zostanie  nadany status polecającego oraz przekazany
zostaje specjalny unikalny kod promocyjny, który może ona przekazać innej osobie, spełniającej
warunki z pkt. 2.2.

3.2. Polecający, może przekazać uzyskany kod dowolnej ilości osób, które spełniają warunki z pkt. 2.2.
3.3. Osobie, która uzyskała kod od polecającego i  okaże go podczas dokonywania zakupu, oraz po

zweryfikowaniu spełnienia warunków z pkt. 2.2., zostaje nadany status poleconego i uzyskuje ona
5% gwarantowanego rabatu od cen katalogowych na produkty firmy Altrex.

3.4. Rabat udzielany poleconemu, nie dotyczy produktów będących aktualnie w promocji.
3.5. Polecony, może dokonać zakupu z wykorzystaniem kodu promocyjnego tylko raz i  dotyczy on

wyłącznie pierwszej transakcji.

4. ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO – POLECAJĄCY
4.1. Polecający, zobowiązuje się do wstępnego zweryfikowania czy osoba polecana której przekazuje

swój kod, spełnia warunki  z pkt.  2.2.  (tj.  czy nie dokonywała już wcześniej  zakupów w firmie
LEMAR Sp. z o. o. oraz LERO Marcin Lewandowski).

4.2. Polecający, wyraża zgodę na ewentualny kontakt, mający zweryfikować, czy osoba posługująca
się nadanym mu unikalnym kodem, została rzeczywiście przez niego polecona.

4.3. Po  dokonanym  zakupie  przez  poleconego,  organizator  przekazuje  stosowną  informację
polecającemu o szczegółach transakcji.

4.4. Polecający,  uzyskuje  wynagrodzenie,  od  każdej  pierwszej  transakcji,  zrealizowanej  przez
poleconych przez  niego nowych klientów w wysokości:  5% wartości  zakupów netto do kwoty
4 000 zł oraz 3% wartości zakupów netto powyżej kwoty 4 000,00 zł netto.



5. ZASADY ROZLICZENIA WYNAGRODZENIA POLACAJĄCEGO
5.1. Po każdej transakcji z wykorzystaniem kodu, organizator przesyła do polecającego wiadomość e-

mail z danymi niezbędnymi do wystawienia faktury VAT na usługę marketingową (tj. m. in.: kwotę
netto należnego wynagrodzenia oraz nr dokumentu sprzedaży której ono dotyczy).

5.2. Polecający, w terminie maksymalnie 30 dni od dnia wysłania przez organizatora wiadomości e-
mail, odsyła fakturę VAT wystawioną na organizatora z formą płatności – przelew 14 dni.

5.3. Organizator,  w  terminie  podanym  na  fakturze  dokonuje  płatności  należnego  polecającemu
wynagrodzenia.

5.4. Nie  ma  możliwości  kumulowania  należnego  wynagrodzenia  przez  polecającego,  który  jest
zobowiązany do osobnego wystawienia faktury VAT, do każdej transakcji z której nabył on prawo
do wynagrodzenia, z zachowanie terminu z pkt. 5.2.

5.5. Nie dotrzymanie terminu z pkt. 5.2, powoduje utratę prawa do wynagrodzenia przez polecającego.

6. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
6.1. Polecający  może  w  każdej  chwili  i  bez  podania  przyczyny  zrezygnować  z  uczestnictwa  w

Programie Lojalnościowym, przesyłając do organizatora stosowne oświadczenie.
6.2. Po rezygnacji  polecającego, nadany mu kod ulega anulowaniu i nie może być po tym terminie

wykorzystany przez poleconego.

7. REKLAMACJE
7.1. Wszelkie  reklamacje  należy  składać  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  na  adres:

kontakt@lero.com.pl lub pisemnie na adres: LEMAR Sp. z o. o. ul. Wyszyńskiego 48, 87-600 Lipno.
7.2. Organizator  ustosunkuje się do reklamacji  niezwłocznie,  nie później  niż  w terminie  14 dni  od

złożenia reklamacji.

8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
8.1. Administratorem  danych  osobowych  przetwarzanych  w  związku  z  realizacją  postanowień

niniejszego  Regulaminu  jest  Organizator  a  celem  ich  zbierania,  jest  realizacja  Programu
Lojalnościowego. 

8.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie, skutkuje odmową udziału w
Programie Lojalnościowym.

8.3. Każdej  osobie  uczestniczącej  w  Programie  Lojalnościowym,  przysługuje  prawo  do  kontroli
przetwarzanych danych, w tym ich usunięcia.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
9.2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Programu Lojalnościowego

podanego w pkt. 1.3. na dowolny okres.
9.3. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zakończenia  Programu  Lojalnościowego  w  dowolnym

czasie z zachowaniem 30-dniowego okresu ważności wydanych już kodów.
9.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 
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