
 

 

Program lojalnościowy „REALBUDowanie” 

 Regulamin programu lojalnościowego REALBUD  
(Wersja 2020) 

 

 

I. Założenia Programu Sprzedaży Premiowej REALBUDowanie 

1. Program skierowany jest do kontrahentów firmy REALBUD, zwanych dalej „Uczestnikami 

Programu”. Jego celem jest tworzenie trwałych relacji handlowych pomiędzy 

„Uczestnikami Programu” a firmą REALBUD. 

2. Organizatorem niniejszego Programu, zwanym dalej „Organizatorem” jest firma 

REALBUD. 

3. Uczestnicy Programu dokonujący u „Organizatora” zakupu produktów otrzymują Punkty, 

które wymieniają na towary będące w sprzedaży lub nagrody z Katalogu Nagród – edycja 

2017 „Program buduj z PSB” lub kolejnych edycji. 

4. Program trwa do odwołania. 

 

 

II. Warunki uczestnictwa w Programie 

1. Uczestnikiem Programu jest kontrahent firmy REALBUD, posiadający pełną zdolność do 

czynności prawnych, który dokona zakupu u Organizatora. 

2. Kontrahent, który korzysta z innych przywilejów nadanych mu przez Organizatora,  
w szczególności takich jak: rabaty handlowe lub odroczone terminy płatności, może 

przystąpić do Programu wyłącznie za zgodą Organizatora. 

3. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. 

4. Poprzez przystąpienie do Programu Uczestnik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, 

wyraża zgodę na jego postanowienia i zobowiązuje się stosować do jego treści. 

 

 

III. Rejestracja Uczestnika Programu 

Organizator rejestruje Uczestnika Programu w swoim programie sprzedażowym. Uczestnik ma  

podgląd do swoich punktów poprzez zalogowanie się na swoje konto na platformie 

b2b.realbud.com.  

 

 

IV. Zasady przyznawania Punktów Programu i wydawania Nagród 

1. Sprzedażą premiową objęte są WSZYSTKIE zakupy towarów w firmie REALBUD z 

wyłączeniem transportu i palet.  

2. Każdy zakup premiowany jest Punktami, w liczbie 1 Punkt za zakup towarów przez 

Uczestnika o wartości 2 PLN netto bez podatku VAT. Liczbę należnych Uczestnikowi 

Punktów oblicza się jako liczbę całkowitą, wynikającą z podzielenia wartości zakupu przez 

dwa. Każdą otrzymaną liczbę punktów zaokrągla się w górę do liczby całkowitej. 

3. POLECAJ i ZARABIAJ za wskazanie inwestora/ów, który dokona u nas zakupów. 

a) każdy zakup premiowany jest Punktami, w liczbie 1 Punkt za zakup towarów przez 

Inwestora o wartości 2 PLN netto bez podatku VAT, pod warunkiem nie uczestniczenia 

przez Inwestora w programie REALBUDowanie.  



 

 

b) każdy zakup premiowany jest Punktami, w liczbie 1 Punkt za zakup towarów przez 

Inwestora o wartości 10 PLN netto tj. bez podatku VAT, w przypadku uczestnictwa 

Inwestora w programie REALBUDowanie.  

c) sposób obliczenia należnych punktów jak w pkt.2. 

4. Punkty są naliczane tylko od faktur zapłaconych w terminie płatności. 

5. Wymiana Punktów na Nagrody odbywać się będzie zgłoszeniem na adres e-mail  
do osoby obsługującej ze strony Organizatora. Złożone zlecenie wymiany punktów na 

nagrody zostanie zrealizowane wyłącznie po zapłacie przez Uczestnika  
za wszystkie zakupione towary lub usługi. 

6. Domyślnie przyjmuje się, ze podczas zlecania wymiany Punktów na nagrody, umarzane są 

najstarsze transakcje naliczenia Punktów. 

7. Punkty naliczone Uczestnikom, które nie zostały wymienione na nagrody w trakcie trwania 

Programu tracą ważność w terminie 24 miesięcy od daty ich zdobycia. 

8. Nagrody zostaną udostępnione do odbioru w siedzibie Organizatora w terminie do 30 dni 

od dnia złożenia zlecenia wymiany Punktów na nagrody z Katalogu Nagród – edycja 2017 

„Program buduj z PSB”. 

9. Nagrody wydajemy na podstawie faktury: 

a) jeżeli Uczestnikiem Programu jest firma - wartość każdej nagrody równa się 1 zł netto 

+ vat, 

b) jeżeli Uczestnikiem Programu jest osoba fizyczna - wartość każdej nagrody równa się 

1 zł netto + vat. 

W przypadku nagród o wartości powyżej 760 zł brutto podatek w wysokości 10%  

wartości nagrody rzeczowej opłaci Organizator. 

 

 

V. Reklamacje 

1. Wszelkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia co do przebiegu Programu można     

składać wyłącznie w formie pisemnej pod adresem Organizatora, najpóźniej w terminie     

14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia. 

 

 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Katalog Nagród – edycja 2017 „Program buduj z PSB” obowiązuje do czasu pojawienia     

się jego kolejnej edycji i dostępny jest  na www.realbud.com/pl/content/20-Pliki-do-pobrania 

2. Regulamin dostępny jest  na stronie www.realbud.com/pl/content/20-Pliki-do-pobrania 

3. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji Programu będą rozstrzygane przez Sąd 

właściwy dla Organizatora. 
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Data  ....../....../2020 r. 

 

 

Program lojalnościowy „REALBUDowanie” 

Formularz przystąpienia do programu lojalnościowego 

 

Imię i nazwisko …............................................................................................................ 

Adres do korespondencji ….............................................................................................. 

…....................................................................................................................................... 

…....................................................................................................................................... 

Telefon komórkowy …..................................................................................................... 

Telefon stacjonarny …...................................................................................................... 

Adres e-mail …................................................................................................................. 

Nazwa firmy  ………….................................................................................................... 

Adres …............................................................................................................................ 

…....................................................................................................................................... 

NIP    …............................................................................................................................. 

 

Data urodzenia …............................................................................................................... 

Liczba zatrudnionych pracowników ….............................................................................. 

 

POLECAJ i ZARABIAJ   

Nazwa Inwestora:  …........................................................................................................ 

Adres …............................................................................................................................. 

NIP    …............................................................................................................................. 

 

Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z przystąpieniem do programu REALBUDowanie 

program lojalnościowy i akceptacją Regulaminu. 

       

                                                                                  

REALBUD  

Podpis Osoby Prowadzącej             Podpis Uczestnika Programu  

 

……………………………………….           .................................................................... 


