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Program lojalnościowy „zbieraj punkty” 

 

REGULAMIN 

 

 

SŁOWNICZEK:  

- Program - promocja lojalnościowa omówiona tym regulaminem 

- Użytkownik- osoba fizyczna uczestnicząca w programie jako używająca produktu 

PASSO 

- Zaopatrzeniowiec – użytkownik, który dopisała do swoich danych rejestracyjnych 

numer swojego handlowca,  

- Dystrybutor - firma dokonująca zakupów produktów marki PASSO wyznaczona jako 

autoryzowany dystrybutor,  

- Handlowiec - przedstawiciel handlowy wyznaczony przez koordynatora dystrybutora.  

- Uczestnik programu - użytkownik, handlowiec lub zaopatrzeniowiec, po dokonanej 

osobistej rejestracji  

- Rejestracja osobista - proces rejestracji na stronie internetowej 

www.zbierajwybieraj.pl polegający na wypełnieniu wymaganych danych, uznawany 

jako rozpoczęcie udziału w programie,  

- Rejestracja produktu - proces wypełnienia wymaganych danych produktu na stronie 

internetowej www.zbierajwybieraj.pl w celu naliczenia punktów zgodnie z załącznikiem 

nr.1  

- Numer rejestracji - numer umieszczony na kuponie rejestracyjnym dołączonym do 

produktu  

- Strona internetowa - strona www.zbierajwybieraj.pl 

-  Organizator - UNIBIT 40-246 Katowice ul. Porcelanowa 51  

 

Rozdz. 1 

 

1) Organizator programu ponosi wszelkie koszty związane z zarządzaniem i dystrybucją 

programu łącznie z dostarczeniem upominków wybranych przez uczestników na stronie 

www.zbierajwybieraj.pl 

2) Celem programu jest zwiększenie sprzedaży produktów Passo poprzez nagradzanie 

lojalnych klientów, zaopatrzeniowców i handlowców atrakcyjnymi nagrodami,  

3) Wszelkie koszty związane z wprowadzeniem programu oraz przygotowaniem nagród i 

ich wysyłką będzie ponosił Organizator.  
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4) Program nie jest loterią w rozumieniu Art. 2 ust. 1pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach 

wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U.z 2004r., Nr 4, poz. 27) i nie podlega regułom  

zawartym w ww. Ustawie, Rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy oraz w 

niniejszym regulaminie.  

5) Program jest skierowany do osób fizycznych zamieszkujących teren Polski takich jak: 

bezpośredni użytkownicy produktów passo, sprzedawcy (handlowcy) produktów marki 

PASSO oraz zaopatrzeniowcy. 

6) Program polega na gromadzeniu punktów za każdy zarejestrowany na stronie 

internetowej zakup tonerów laserowych zgodnie z załącznikiem nr.1.  

7) Zgromadzone punkty można wymienić na nagrody rzeczowe zgodnie z aktualną listą 

nagród umieszczoną na stronie internetowej www.zbierajwybieraj.pl 

8) Warunkiem przystąpienia do programu jest akceptacja warunków tego regulaminu 

oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora wyrażona w 

następującej formule „Wyrażam zgodę na wykorzystywanie do celów marketingowych 

przez organizatora programu swoich danych, podanych w trakcie rejestracji. Wyrażam 

zgodę na otrzymywanie od organizatora programu korespondencji handlowej drogą 

elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną. Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem promocji i akceptują jej 

zasady.”  

9) Tylko wypełnienie szczegółowe wymaganych rubryk w trakcie rejestracji osobistej 

może być uznane za rozpoczęcie udziału w programie. 

10) Tylko wypełnienie szczegółowe wymaganych danych w trakcie rejestracji produktu 

może być uznane jako wymianę zakupu na przydzielone punkty.  

11) W przypadku wykrycia przez organizatora nieprawidłowości lub niezgodnych z 

rzeczywistością informacji w trakcie jakiejkolwiek rejestracji, organizator zastrzega sobie 

prawo do likwidacji nagromadzonych punktów przez uczestnika programu lub 

wykluczenie całkowite osoby z programu 

12) Dokonanie rejestracji osobistej jest równoznaczne, z uzyskaniem zgody przez 

pracodawcę uczestnika do korzystania z firmowych adresów poczty elektronicznej oraz 

numeru NIP pracodawcy.  

13) Dokonanie rejestracji osobistej jest jednocześnie oświadczeniem, że pozostawione 

dane osobowe są prawdziwe i mogą być wykorzystane w celach rozliczenia 

obowiązujących podatków w Polsce.  

14) Każdy uczestnik programu może założyć tylko jedno konto decydując się na 

odpowiedni status (konto: handlowca, zaopatrzeniowca, użytkownika), posiadanie 

podwójnego konta zwłaszcza o innym charakterze np.: konta handlowca i użytkownika 

jest zabronione. Wykrycie takiego przypadku może skutkować anulowaniem kont i 

zlikwidowaniem zgromadzonych punktów.  
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15) Program nie przewiduje łączenia punktów pochodzących z różnych kont.  

16) Program nie przewiduje przepisywania konta na inną osobę niż zarejestrowana. 

17) Każdy uczestnik programu może zmienić swoje dane osobowe zarejestrowane w 

programie poprzez skorzystanie z opcji „edycja konta” po zalogowaniu się na stronie 

internetowej www.zbierajwybieraj.pl, lub poprzez zgłoszenie pocztowe na adres:  

UNIBIT Sp z o.o. 40-246 Katowice ul. Porcelanowa 51.  

18) Organizator ma prawo do własnego doboru dystrybutorów którzy będą brali udział w 

organizowanym programie, oraz ustalenia szczegółów związanych z wymaganym 

zaangażowaniem dystrybutora.  

19) Czas funkcjonowania programu określa się od 1.01.2011 do 31.12.2019 r, jednak w 

każdym kolejnym roku czas ten będzie przedłużany o kolejny rok chyba, że Organizator 

postanowi inaczej. Każde przedłużenie trwania programu będzie związane z zachowaniem 

nagromadzonych punktów przez wszystkich uczestników.  

 

Rozdz. 2 

Użytkownik 

 

1) Zasady przydzielania punktów:  

- użytkownik w celu przystąpienia do programu, musi zarejestrować się na stronie 

internetowej, pozostawiając swoje dane osobowe konieczne do wysłania nagrody oraz do 

innych rozliczeń.  

- po wypełnieniu ankiety rejestracyjnej, użytkownik staje się uczestnikiem programu i od 

tego momentu może rejestrować swoje kolejne zakupu.  

- rejestracja zakupu jest dokonywana poprzez wprowadzenie na stronie internetowej 

numeru rejestracyjnego zakupionego produktu umieszczonego na dodatkowym kuponie 

rejestracyjnym (jeśli taki znajduje się w pudełku).  

- produkty które nie posiadają kuponu rejestracyjnego nie biorą udziału w programie.  

- każda rejestracja zakupu nagradzana jest ilością punktów określoną w załączniku nr1.  

2) Zasady wymiany punktów na nagrody:  

- w każdej chwili zarejestrowany uczestnik programu może wymienić zebrane punkty 

wyłącznie na nagrody rzeczowe, zgodnie z aktualna ofertą umieszczoną na stronie 

internetowej,  

- organizator nie przewiduje zwrotu towaru za punkty, zwrotu w wartości pieniężnej lub 

wymiany na inny produkt wcześniej wybranej nagrody, za wyjątkiem okoliczności 

określonej w rozdz.9 pkt. 6, 

- wartość punktowa nagród podanych na stronie internetowej może w każdej chwili ulec 

zmianie,  
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- po dokonaniu zamiany punktów na nagrodę, organizator przystępuje do wysłania 

nagrody, w terminie nie dłuższym niż 5 tygodni, zgodnie z rozdziałem „dostarczanie 

nagród”,  

- nie realizowanie kolejnych rejestracji lub nie odnotowanie żadnej aktywności na 

zarejestrowanym koncie w okresie 1 roku od ostatniej rejestracji, będzie uznane za 

rezygnację z programu i może doprowadzić do zlikwidowania konta i unieważnienia 

zebranych punktów,  

 

Rozdz. 4 

Handlowiec 

 

1) Zasady gromadzenia punktów:  

- Warunkiem przystąpienia handlowca do programu jest wcześniejsza rejestracja firmy 

dla której handlowiec pracuje.  

- Po dokonaniu rejestracji Handlowiec otrzyma swój numer handlowy, który może 

przekazać obsługiwanemu przez siebie zaopatrzeniowcowi, w celu zbierania punktów za 

każdą rejestrację produktu w firmie zaopatrzeniowca,  

- Każdy użytkownik w trakcie rejestracji, lub w każdej innej chwili może wpisać numer 

handlowca do swoich danych rejestracyjnych tym samym stając się zaopatrzeniowcem 

(w rozumieniu tego programu),  

 

Rozdz. 5 

Zaopatrzeniowiec 

 

1) Klient który w trakcie rejestracji osobistej lub poprzez edycję swoich danych na koncie 

wprowadzi numer handlowy na stronie internetowej, stanie się równocześnie 

zaopatrzeniowcem (w rozumieniu tego programu).  

2) podając przy rejestracji numer handlowy, zaopatrzeniowiec uruchamia mechanizm 

gromadzenia punktów (załącznik nr.1) na koncie handlowca za każdą rejestrację 

zakupów w swojej firmie.  

3) W firmie użytkownika może funkcjonować tylko jeden zaopatrzeniowiec.  

4) Zaopatrzeniowiec po dokonaniu rejestracji, może gromadzić punkty poprzez:  

- rejestrację produktów przez siebie używanych,  

- otrzymanie punktów od innych użytkowników którzy rejestrują swoje zakupy (przyna- 

leżność określana na podstawie numeru NIP i kodu pocztowego zakładu pracy), w 

wysokości równej wartości przyznanych punktów samemu rejestrującemu,  
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Rozdz. 6 

Rejestracja produktu 

 

1) Rejestracja produktu będzie się odbywała na stronie internetowej  

www.zbierajwybieraj.pl po wcześniejszym zalogowaniu do konta uczestnika.  

2) Rejestracja produktu polegać będzie na wprowadzeniu numerów rejestracji z kuponu, 

zgodnie z instrukcją umieszczoną na stronie internetowej.  

3) W przypadku wprowadzenia 3-krotnie błędnych prób rejestracji produktu lub danych 

osobowych, konto Użytkownika zostanie automatycznie zablokowane a odblokowanie 

możliwe będzie tylko poprzez kontakt z Organizatorem.  

4) Tylko prawidłowe numery umieszczone na dołączonym do produktu kuponie 

rejestracyjnym, mogą być wymienione na przydzieloną ilość punktów.  

5) Organizator ma prawo w każdej chwili do potwierdzenia i zweryfikowania faktycznego 

zakupu produktu lub sprawdzenia autentyczności zarejestrowanych numerów od 

uczestnika programu, poprzez: weryfikację dodatkowych informacji o produkcie, 

weryfikację informacji o zakupie produktu, prośbę o zwrot kupnu rejestracyjnego jako 

dowodu autentyczności zarejestrowanego numeru.  

 

Rozdz. 7 

Reklamacje 

 

1) Organizator nie jest gwarantem darowanych upominków i w sytuacji zgłoszenia 

reklamacji, może jedynie służyć jako doradca w sprawach zgłaszania reklamacji.  

2) Wszystkie darowane produkty opatrzone kartą gwarancyjną, należy w przypadku 

reklamacji dostarczyć do serwisu producenta nagrody z pominięciem organizatora 

programu.  

3) W przypadku wszelkich reklamacji związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem 

systemu lub innymi sprawami reklamacyjnymi, prosimy o korzystanie z zakładki „zgłoś 

problem” na naszej stronie internetowej www.zbierajwybieraj.pl lub kontakt telefoniczny 

(32) 359 37 22 czy mailowy na adres skrzynki elektronicznej marketing@unibit.com.pl 

4) Organizator dołoży wszelkich starań by wszystkie uzasadnione reklamacje były 

rozstrzygane w terminie do dwóch tygodni od dnia ich zgłoszenia.  
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Rozdz. 8 

Dostarczanie nagród 

 

Organizator po wcześniejszym ustaleniu dostępności nagrody wysyła ją bezpośrednio na 

adres uczestnika (podany przy rejestracji konta), o czym uczestnik programu zostanie 

poinformowany pocztą elektroniczną,  

 

1) Nagrody, które zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi będą podlegały 

dodatkowemu opodatkowaniu, będą wymagały uzupełnienia dodatkowych danych 

osobowych, w celu ustalenia zobowiązań podatkowych. W takim przypadku organizator 

może poprosić o uzupełnienie zarejestrowanych danych uczestnika o wymagane 

przepisami numery indentyfikacyjne. (np. PESEL, NIP osobisty),  

2) Każdy uczestnik programu, który zdecyduje się na odbiór nagrody podlegającej 

dodatkowemu opodatkowaniu, jest zobowiązany do opłat podatkowych zgodnie z 

aktualnymi przepisami.  

3) W takim przypadku organizator przekaże odbierającemu nagrodę po uzupełnieniu 

wymaganych danych, oraz wyśle stosowne informacje i dokumenty podatkowe.  

4) Organizator ustala czas 5 tygodni jako ostateczny termin dostarczenia nagrody 

bezpośrednio do uczestnika,  

5) Brak istotnych danych, lub błędne dane zwłaszcza takie jak imię nazwisko i adres 

mogą spowodować wstrzymanie wydania nagrody do czasu ich prawidłowego 

uzupełnienia,  

6) W przypadku braku dostępności nagrody lub innych okoliczności uniemożliwiających 

wysłanie nagrody, organizator po wcześniejszym powiadomieniu na adres email 

uczestnika, zwróci punkty na konto w programie oraz anuluje złożone zamówienie.  

7) W przypadku podania przez uczestnika danych osobowych, które są nieprawidłowe 

zwłaszcza takie jak NIP i PESEL osobisty, organizator nie będzie brać odpowiedzialności 

za ich nieautentyczność i w postaci przekazanej przez uczestnika wykorzysta w 

obowiązujących celach podatkowych.  

 

Rozdz. 9 

Postanowienia końcowe 

 

1) Organizator programu zastrzega sobie wprowadzenie zmian niniejszych zasad 

regulaminu w każdej chwili trwania programu bez wcześniejszego uprzedzenia jego 

uczestników.  
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2) Zebrane informacje w trakcie trwania całego programu mogą być wykorzystane do 

celów tego programu oraz innych marketingowych akcji przeprowadzanych przez 

organizatora.  

3) W uzasadnionych wypadkach, zwłaszcza w przypadku nadużycia zasad uczciwej 

konkurencji organizator ma prawo do zlikwidowania konta danego uczestnika oraz 

likwidacji zgromadzonych punktów.  

4) Organizator może w każdej chwili dokonać zmian istniejącego programu lub wcześniej 

zakończyć jego funkcjonowanie bez powiadamiania jego uczestników.  

5) Informacje o nagrodach podane na stronie internetowej są jedynie informacjami 

poglądowymi i nie muszą odzwierciedlać faktycznych walorów technicznych i użytkowych 

konkretnej nagrody.  

6) Organizator zastrzega sobie prawo zamiany wybranej nagrody w przypadku braku jej 

dostępności lub z innych przyczyn, na podobną lub o podobnej wartości.  

7) Wartość punktowa za rejestrację produktu może w każdej chwili ulec zmianie.  

8) Wartość punktowa nagród umieszczonych na stronie internetowej, w każdej chwili 

może ulec zmianie.  

9) W przypadku zakończenia programu zgodnie z zapisem regulaminu w rozdz. 1 pkt. 18 

oraz rozdz. 9 pkt.4, organizator wyda stosowną decyzję w której określi, termin 

zakończenia akcji, okres karencji dla wykorzystania nagromadzonych punktów, oraz 

dodatkowe informacje jeśli okoliczności będą tego wymagały.  

10) W przypadku powtarzających się nieterminowych spłat zadłużeń przez autory-

zowanego dystrybutora, organizator ma prawo do dodatkowych sankcji łącznie z 

likwidacją kont założonych przez handlowców i zaopatrzeniowca tego dystrybutora, oraz 

wszystkich punktów na nich zgromadzonych.  
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

DO REGULAMINU PROGRAMU LOJALNOŚCIOWGEO PASSO 

 

Niniejszy załącznik określa wysokość punktów przyznawanych dla wszystkich uczestników  

programu lojalnościowego:  

 

1) Handlowiec: 

- 100 pkt. za każdą kolejną rejestrację osobistą Zaopatrzeniowca na stronie internetowej, 

(powiązanego z handlowcem numerem handlowym) potwierdzoną przynajmniej jednym 

zarejestrowanym zakupem,  

- 10% pkt. przyznanych zaopatrzeniowcowi z wszystkich rejestracji produktów 

dokonanych w firmie zaopatrzeniowca,  

2) Zaopatrzeniowiec:  

- 300 pkt. startowych za rejestrację osobistą na stronie internetowej, potwierdzoną 

przynajmniej jednym zarejestrowanym zakupem,  

- 100% punktów z rejestracji produktów, wykonanych przez dowolnego użytkownika w 

firmie zaopatrzeniowca (powiązanego NIP-em firmy i kodem pocztowym firmy z 

zaopatrzeniowcem),  

- 100 pkt. za zarejestrowany toner firmy PASSO który zawiera w pudełku kupon 

rejestracyjny,  

3) Użytkownik:  

- 100 pkt. startowych za rejestrację osobistą na stronie internetowej, potwierdzoną  

przynajmniej jednym zarejestrowanym zakupem,  

- 100 pkt. za zarejestrowany toner firmy PASSO który zawiera w pudełku kupon 

rejestracyjny,  

 

Ponadto ustala się, że w programie lojalnościowym biorą udział tylko te produkty, które 

wewnątrz opakowania posiadają kupon rejestracyjny z naklejonym numerem rejestracji.  

W każdym wypadku osoba rejestrująca powinna zachować kartę rejestracyjną aż do 

momentu odebrania nagrody w celu dodatkowej weryfikacji.  

 


