
Regulamin programu lojalnościowego 

"Czyste auto"

I. Definicje:

1. Organizator – P.H.U. Autorak Arkadiusz Rak z siedzibą w Tarnobrzegu, ul.  Sikorskiego 86,  

39-400 Tarnobrzeg

2. Program – program lojalnościowy organizowany przez Organizatora pod nazwą "Czyste auto",

prowadzony od dnia 01.10.2017 r. 

3.  Myjnia  Mrówka  Tarnobrzeg  –  myjnia  Mrówka  mieszcząca  się  przy  ul.  Sikorskiego  86  

w Tarnobrzegu

4. Klucz Eurokey – klucz magnetyczny umożliwiający bezgotówkową formę płatności za mycie

samochodu, zawiera impulsy (100 impulsów = 1 zł)

5. Opłata – opłata zwrotna za klucz w wysokości 20 zł

II. Postanowienia ogólne:

1. Przy zakupie klucza Eurokey Klient płaci 20 zł (udzielany jest mu rabat w wysokości 5 zł). Przy

zwrocie klucza opłata jest zwracana Klientowi.

2. Doładowanie klucza magnetycznego:

- za 50 zł – 5000 impulsów + 500 impulsów gratis (5 zł) – łącznie 5 500 impulsów

- za 100 zł – 10 000 impulsów + 1500 impulsów gratis (15 zł) – łącznie 11 500 impulsów

3. Klucz magnetyczny ważny jest bezterminowo.

4. Zakup klucza Eurokey oraz jego doładowania realizowane są na Stacji Paliw Mrówka.

5. Za zakup klucza Eurokey i doładowania na życzenie wystawiana jest faktura VAT.

6. W przypadku zwrotu klucza Eurokey kwota za niewykorzystane impulsy nie będzie zwracana.

7.  W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  regulaminem  zastosowanie  ma  wykładnia

Organizatora.

III. Postępowanie reklamacyjne:

1.  Reklamacje  związane  z  programem  lojalnościowym  "Czyste  auto"  mogą  być  zgłaszane  

w formie pisemnej na adres Organizatora. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko

Klienta, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis i przyczynę reklamacji wraz z żadaniem

reklamującego.

2.  Złożone  reklamacje  będą  rozpatrywane  w  terminie  14  dni  od  daty  wpłynięcia  reklamacji.



Reklamujący  zostanie  powiadomiony  o  sposobie  rozpatrzenia  reklamacji  listem  poleconym

wysłanym niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

IV. Postanowienia końcowe:
1. Udział Klienta w programie lojalnościowym jest równoznaczny z faktem zapoznania się z treścią

i akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia programu lojalnościowego.

3. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz Stacji Paliw Mrówka.

4. Za przebieg programu oraz jego formę odpowiada Organizator.

5. Wszelkie zastrzeżenia oraz uwagi prosimy kierować w formie pisemnej na adres Organizatora.

6.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo zawieszenia  lub  zakończenia  programu lojalnościowego  

w każdym momencie, o czym poinformuje na stronie internetowej www.mrowkatarnobrzeg.pl


