REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
„TIS – TWÓJ IDEALNY SYSTEM C.O.”

Postanowienia ogólne

1. Podmiotem organizującym niniejszą promocję jest TIS Group Sp. z o.o..
2. Program obejmuje określone produkty z oferty firmy TIS Group.
3. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym ”TIS –
TWÓJ IDEALNY SYSTEM C.O.” i adresowany jest do Klientów wyspecjalizowanych
firm instalatorskich prowadzących działalność w zakresie montażu kotłów i systemów C.O.
Program organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia
19.02.2016 r. - do dnia 28.02.2017 r.

Zasady programu:
1. Uczestnik programu otrzymuje 10 punktów za każde 100 zł brutto wydane na zakup produktów
TIS Group w autoryzowanych punktach sprzedaży. Wykaz dystrybutorów wyrobów TIS Group jest
dostępny na stronie internetowej Organizatora.

2. Uczestnik może w okresie trwania programu wymieniać zgromadzone punkty na nagrody
rzeczowe. Wykaz nagród, które można otrzymać w zamian za zdobyte punkty jest dostępny na
stronie internetowej organizatora, na jego profilu na portalu facebook.com oraz w formie
tradycyjnej (papierowej) w punktach sprzedaży produktów TIS Group.

3. Udział w programie wymaga rejestracji. W tym celu wystarczy powiadomić organizatora o
przystąpieniu do Programu. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, nazwę firmy, kontakt tel.
i e-mail. Przesłanie zgłoszenia oznacza niniejszym akceptację warunków regulaminu oraz zgodę na
otrzymywanie informacji o charakterze marketingowym od Organizatora. Zgłoszenie może zostać

przesłane w formie wiadomości e-mail na adres: info@tisgroup.pl, przekazane telefonicznie pod nr
tel.: 85 871 21 21 lub poprzez sms na nr tel.kom. 697 999 222.
3. Przyznanie określonej liczby punktów uczestnikowi programu (zgodnie z zasadą 100 zł brutto =
10 punktów lojalnościowych) odbywa się po zarejestrowaniu zakupu czytelnej kopii dowodu
zakupu (F Vat) – skan, zdjęcie:
- drogą elektroniczną na adres e-mail info@tisgroup.pl
- telefonicznie dzwoniąc pod numer: 85 871 21 21
- wysyłając sms na numer tel. kom.: 697 999 222
4. Punkty są przyznawane wyłącznie za zakupy dokonane w okresie trwania programu tj. w
terminie od 19.02.2016 r. do 28.02.2017 r. Dokumenty z datą wykraczającą poza wskazane w
regulaminie nie będą brane pod uwagę i nie będą na ich podstawie doliczane punkty.
5. Uczestnik może przesłać dowolną liczbę dokumentów potwierdzających zakup w dowolnym
czasie, w okresie obowiązywania programu.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo do informacji o liczbie zgromadzonych punktów poprzez
wysłanie wiadomości e-mail na adres organizatora w tytule e-mail wpisując „Program. Nazwa
firmy (uczestnika). Ile punktów”

Nagrody specjalne:
1. Na zakończenie obowiązywania programu zostaną przyznane nagrody specjalne dla uczestników,
którzy w okresie trwania promocji zdobędą największą liczbę punktów – czyli dokonają
najwyższego obrotu handlowego z udziałem produktów TIS Group.
Podsumowaniem akcji jest uhonorowanie najlepszych instalatorów, którym zostaną przyznane
nagrody. Nagrody zostaną przyznane trzem instalatorom, którzy w całym okresie trwania programu
zdobędą największą liczbę punktów.
2. Uczestnikom, którzy zdobędą największą liczbę punktów zostaną przyznane nagrody:
- Pierwsze miejsce (uczestnik z najwyższą liczbą punktów): dwuosobowa wycieczka.
- Drugie miejsce: voucher na przejazd jako kierowca samochodem sportowym Ferrari na wybranym
torze wyścigowym w Polsce w dostępnym terminie (Realizacja Voucheru i organizator przejazdu:

devil-cars.pl)
- Trzecie miejsce: voucher na strzelnicę sportową w Białymstoku

Uwagi końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie bez podania
przyczyny.
2. O wszelkich zmianach Uczestnicy Programu zostaną powiadomieni na stronie internetowej
3. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia Programu lub jego zakończenie bez podania
przyczyny.

Białystok, 1.02.2016 r.

