
Regulamin programu Karty Stałego Klienta 
 
Obowiązujący od dnia 01.01.2013 r. 
 
1.Organizatorem programu Karty Stałego Klienta jest „F.H. Merkury” z siedzibą we Wrocławiu 50-354,     
ul. Reja 14. 
2. Program Karty Stałego Klienta jest przeznaczony dla klientów dokonujących zakupów w sklepach                  
F.H. Merkury. Celem jest nagradzanie naszych stałych klientów. 
3. Niniejszy Regulamin Programu stanowi podstawę działania programu Karty Stałego Klienta, określa prawa i 
obowiązki Uczestnika. 
 
1. Postanowienia Ogólne 
1.1 Prawo do korzystania z upustu cenowego, przysługuje wyłącznie Uczestnikowi, który może posiadać tylko 
jedną kartę. 
 
2. Uczestnictwo w Programie 
2.1 Aby otrzymać Kartę Stałego Klienta należy w ciągu 1 roku dokonać zakupów w sklepach F.H. Merkury na 
kwotę przekraczającą 1 500zł lub dokonać jednorazowego zakupu na kwotę przekraczającą 1 000zł. 
 
3. Karta Uczestnika 
3.1 Karta Stałego Klienta umożliwia dokonywania zakupów we wszystkich sklepach F.H. Merkury z rabatem. 
3.2 Każdy uczestnik dokonujący zakupów w sklepach F.H. Merkury, po okazaniu karty, uprawniony jest do 
otrzymania 5% zniżki. 
3.3 Rabaty wynikające z uczestnictwa w programie Karty Stałego Klienta nie sumują się z innymi, 
obowiązującymi promocjami i na wysprzedaży. 
3.4 Uczestnik w ramach karty stałego klienta będzie informowany o przeprowadzanych akcjach promocyjnych, 
wysprzedażach. 
Dodatkowo każdy Uczestnik (posiadacz karty), który rzetelnie wypełni formularz zgłoszeniowy dokonując 
zakupów, w dniu urodzin otrzyma 10% rabat na towar nieprzeceniony. W tym celu Uczestnik zobowiązany 
będzie do okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu umożliwiającego weryfikację daty urodzenia. 
 
4. Zakończenie Programu Karty Stałego Klienta 
4.1 Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu Karty Stałego w 
każdym momencie. 
4.2 W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Karty Stałego Klienta Organizator zobowiązany jest do 
umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Programu Karty Stałego Klienta w punktach 
sprzedaży i na stronie internetowej Organizatora Programu (www.fhmerkury.pl). 
 
5. Zmiany Regulaminu Programu 
5.1 Organizator Programu uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Programu Karty 
Stałego Klienta w każdym momencie. 
5.2 W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o których mowa w punkcie 5.1 powyżej, 
Organizator każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu Programu Karty Stałego 
Klienta na stronie internetowej Organizatora Programu. 
 
6. Ochrona danych osobowych 
6.1 Udostępnienie danych osobowych Uczestnika w związku z przystąpieniem do Programu Karty Stałego 
Klienta jest dobrowolne. Uczestnik udziela zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora 
w celach marketingowych. Dane osobowe podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie o ochronie danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.. 
 
 
 

http://www.fhmerkury.pl/

