Regulamin Przyznawania i Użytkowania KARTY Rabatowej Benefit Outlet

I.WYSTAWCA I WŁAŚCICIEL KARTY RABATOWEJ.
Wystawcą i właścicielem karty rabatowej jest Outlet Center Retail Managment S.A. Sp.k mająca
siedzibę w Warszawie przy ulicy Królowej Marysieoki 38, 02-954.
II. UŻYTKOWNIK KARTY RABATOWEJ.
Użytkownikiem karty rabatowej może byd osoba, która spełnia warunki jej przyznania i zaakceptuje
postanowienia niniejszego regulaminu.
III. UZYSKANIE KARTY RABATOWEJ
1. Kartę rabatowa może uzyskad każda osoba fizyczna. Kartę można odebrad w sklepie Top Fashion
lub biurze administracji.
2. Warunkiem otrzymania karty jest łączne spełnienie warunków:
- wypełnienie formularza dot. zamówienia kartyhttp://outletcenterblog.pl/karta-benefit-outletkupuj-taniej-zgarniaj-znizki/ ;
- zakupienie w okresie od 11 maja 2015 r. do 11 maja 2016 r. w dowolnym sklepie Outlet Center
Lublin jednorazowo towaru o łącznej wartości co najmniej 5 zł;
3. Outlet Center Retail Managment S.A. Sp. K nie przetwarza żadnych danych osobowych, w myśl
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku "o ochronie danych osobowych" (tj. Dz.U. z 2002r. nr 101, poz.
926 ze zm.) w związku z przyznaniem karty rabatowej.

IV. UPRAWNIENIA POSIADACZA KARTY RABATOWEJ

1.Posiadacz karty rabatowej ma prawo do uzyskania rabatu na zakup towarów w wybranych sklepach
Outlet Center Lublin oraz skorzystania z rabatów u partnerów zewnętrznych. Lista sklepów oraz
partnerów znajduje się na stronie internetowej www.lublin.outlet-center.com.pl

2. Wysokośd rabatu zależy od wybranego sklepu bądź partnera.

4. Rabat nie obowiązuje dla:
- pracowników Outlet Center Lublin;
- towarów objętych obniżką cen lub promocją (promocje i rabaty nie łączą się ze sobą).

5. Rabaty mogą byd naliczane jedynie po okazaniu karty rabatowej, przed rozpoczęciem kasowania
towarów przez kasjera.

6. Rabat nie może byd udzielany wstecz, tzn. w stosunku do towarów zakupionych w przeszłości bez
jednoczesnego okazania karty rabatowej;

7. Karta rabatowa nie jest kartą płatniczą, przedpłaconą, kredytową ani bankomatową.
8. Liczba kart jest limitowana.

V.TERMIN WAŻNOŚCI KARTY RABATOWEJ

1.Karta rabatowa wydawana jest bezterminowo i obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w
sklepach o których mowa w pkt. IV ppkt. 1.

2.Wystawca karty rabatowej ma prawo do zakooczenia programu w każdym czasie bez podania
przyczyn. W takim przypadku wszystkie wydane karty rabatowe ulegają unieważnieniu.

VI.POSTANOWIENIA KOOCOWE

1.Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie http://www.lublin.outlet-center.com.pl/pl/karta
2. Outlet Center Retail Managment S.A. Sp. K zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w
Regulaminie w każdym momencie.
3. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia przydzielonej karty rabatowej jej posiadaczowi nie
przysługuje roszczenie o wydanie bezpłatnej zastępczej karty rabatowej.
4.Podany regulamin uważany jest za zaakceptowany przez uczestnika programu z momentem
wydania mu karty rabatowej.

