
Regulamin programu lojalnościowego LOGISTSYSTEM 
  Ważny od 1.04.2015r 

 REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO LOGIST SYSTEM 

Definicje: 

1. Organizator Programu – Logist System  z siedzibą w 83-110 Tczew , Tczewskie Łąki ul.Zajączkowska

2. Program jest programem lojalnościowym przygotowanym i prowadzony przez Organizatora Programu Firmę

Logist System , adresowany do klientów Logist System, którym będą przyznawane Korzyści z tytułu dokonywanych 

zakupów za pośrednictwem strony internetowej WWW.LOGISTSYSTEM.PL. Regulamin uwzględnia współpracę z 

każdym klientem który dokonuje zakupu bezpośrednio na w/w stronie internetowej i cenach na niej zawartej 

3. Regulamin Programu - niniejszy regulamin Firmy Logist System, definiuje prawa i obowiązki Uczestnika w

Programie, w szczególności korzyści płynące dla Kupującego 

4. Uczestnik – osoba  która dokonała zakupu poprzez stronę internetową WWW.LOGISTSYSTEM.PL

5. Konto uczestnika – stanowi adres mailowy za pomocą którego klient dokonuje zakupu na stronie internetowej

WWW.LOGISTSYSTEM.PL  i jest automatycznie do niego przypisane. 

6. Punktacja – Każde wydane 10zł netto stanowi równowartość 1punktu za towary znajdujące się na stronie

WWW.LOGISTSYSTEM.PL . Do punktacji nie są zaliczane koszta transportu. W przypadku dokonania 

zwrotu towaru konto z punktami automatycznie zostaje pomniejszone o sumę zwracanego towaru. 

9. Korzyść - każdy rodzaj korzyści przyznany Uczestnikowi przez Organizatora  tj wszelkiego rodzaju

rabaty, zniżki na zakup towarów lub świadczonych usług, jak również towary lub usługi przyznawane są 

gratisowo po uzyskaniu odpowiedniej ilości punktów i na życzenie Uczestnika 

10. Katalog Korzyści – zawierający zespół nagród jest przedstawionym w Karcie Programu

Lojalnościowego 

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1.   Niniejszy Regulamin Programu określa zasady działania Programu Lojalnościowego, w szczególności 

prawa i obowiązki Uczestnika w związku z jego udziałem w Programie Lojalnościowym  oraz Korzyści dla 

Klienta, które wynikają z uczestnictwa w Programie. Postanowienia Regulaminu Programu mają 

zastosowanie wyłącznie do Uczestników Programu Lojalnościowego dokonujących zakupy na stronie 

internetowej www.logistsystem.pl.   

1.2.   Program Firmy Logist System jest programem lojalnościowym działającym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

1.4.   Adres mailowy może być wykorzystywany tylko przez jego właściciela i jemu podlegają przyznawane 

punkty  
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2. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU

2.1.   Jako Uczestnika traktuję się każdą osobą lub firmę która dokonuje zakupu poprzez 

WWW.LOGISTSYSTEM.PL 

2.2.   Punkty są przyznawane tylko i wyłącznie do jednego adresu mailowego. W przypadku założenia 

nowego konta na innym adresie mailowym punkty nie  zostaną przeniesione  

2.5.   Punkty są zapisywane w systemie Firmy Logist System na podstawie dokonywanych zakupów online 

poprzez stronę WWW.LOGISTSYSTEM.PL   

3. KATALOG KORZYŚCI

3.1 Korzyści zostają wydane na pisemne żądanie uczestnika w terminie od 1 do 30dni i przesłane firmą 

kurierską na terenie Rzeczpospolitej Polskiej firmą kurierską na koszt Organizatora.  

3.2 Zbiór korzyści wg punktacji 

a) 250pkt – Rabat -1% do wykorzystania na dowolne zakupy na stronie www.logistsystem.pl.

- rabat jest rabatem jednorazowym  

- rabat jest naliczany od cenny netto na wybrane zamówienie 

- nie uwzględnia się kosztów wysyłki  

b) 500pkt – Rabat -3% do wykorzystania na dowolne zakupy na stronie www.logistsystem.pl.

- rabat jest rabatem jednorazowym 

- rabat jest naliczany od cenny netto na wybrane zamówienie 

- nie uwzględnia się kosztów wysyłki 

c) 700pkt – Bon na „DARMOWĄ DOSTAWĘ ” przy zakupie dowolnych towarów na stronie

www.logistsystem.pl. 

- BON jest rabatem jednorazowym  

- wykorzystać można go na dowolną jednorazową dostawę dowolnego zamówienia na terenie POLSKI 

- przy wykorzystaniu tego bonu obowiązuje opłata za transport 0zł ,Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia 

kosztów tylko i wyłącznie za zamawiany towar  

d) 1000pkt – Bon na „DARMOWĄ DOSTAWĘ DWÓCH ZAMÓWIEŃ ” na dowolne zakupy na

stronie www.logistsystem.pl. 

- BON jest rabatem który można wykorzystać na darmową dostawę dwóch dowolnych zamówień na terenie 

POLSKI 

- przy wykorzystaniu tego bonu obowiązuje opłata za transport 0zł, Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia 

kosztów tylko i wyłącznie za zamawiany towar  

d) 5000pkt – nagroda gwarantowana w postaci Szlifierki kątowej marki METABO

- Szlifierka model Metabo WE 15-125 Quick, 1550W 

- Sprzęt jest nowy oryginalny  

- Gwarancja producenta XXL 

- dostawa na koszt Organizatora do miejsca wskazanego przez Uczestnika na terenie Polski 
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e) 10 000pkt – nagroda gwarantowana w postaci zestawu automatu do bramy przesuwnej firmy

CAME 

- W skład kompletu automatu wchodzi: 

< automat model BX STRONG dla bram o masie do 800kg 

< listwa zębata 5szt x 100cm (metalowa ocynkowana) 

< 1xkomplet fotokomórek  

< karta częstotliwości  

< 1xpilot  

- dostawa na koszt Organizatora do miejsca wskazanego przez Uczestnika na terenie Polski 

f) 15 000pkt – nagroda gwarantowana w postaci Konsoli Play Station 3

- Konsola Play Station 3, 250GB +2Pady  

- Konsola jest oryginalna i fabrycznie nowa  

- dostawa na koszt Organizatora do miejsca wskazanego przez Uczestnika na terenie Polski 

g) 25 000pkt – nagroda gwarantowana „POBYT W HOTELU GOŁĘBIEWSKI”

- Bon w postaci Vouchera na pobyt weekendowy w Hotelu Gołębiewski  

- obejmuje dowolny weekend dla dwóch osób poza weekendami gdzie występują wszelkiego rodzaju święta 

ustawowe 

- pobyt zawiera zakwaterowanie w pokoju standard z pełnym wyżywieniem oraz wszelkimi dogodnościami 

które oferuje Hotel Gołębiewski w opcji standard.  

< do wyboru uczestnika są dwie miejscowości w których położone są Hotele : w miejscowości Mikołajki 

lub Wisła (położenie hotelu do wyboru) 

- Voucher nie obejmuje środku transportu do Hotelu jak i powrotu. 

- Voucher jest wydawany w terminie do 21dni od chwili zgłoszenia deklaracji jego pobrania przez 

Uczestnika 

- w przypadku braku miejsca w Hotelu w wybranym terminie przez Uczestnika , uczestnik wskaże inny 

dogodny dla niego termin pobytu 

- dostawa Vouchera na koszt Organizatora do miejsca wskazanego przez Uczestnika na terenie 

h) 50 000pkt – nagroda gwarantowana „WYCIECZKA 7 dniowa”

- Bon w postaci Vouchera na 7-dniowy wycieczkę organizowaną przez Firmę Neckemann 

- Voucher obejmuje : przelot +pobyt + przelot powrotny w dowolnym terminie oprócz terminów gdzie 

przypadają święta ustawowe. 

- dojazd do lotniska w zakresie Uczestnika  

- lotnisko wg wskazań Firmy Neckermann i w porozumieniu z Uczestnikiem  

- ubezpieczenie wg organizatora firmy Neckermann  

- pobyt zawiera zakwaterowanie w pokoju standard z pełnym wyżywieniem w wersji All Inclusiv oraz 

wszelkimi dogodnościami które oferuje Hotel. 

- pobyt nie obejmuje żadnych opcji dodatkowych które są dodatkowo płatne  

- wszelkie opcje dodatkowe płatne takie jak wycieczki fakultatywne,  itp. Uczestnik pokrywa we własnym 

zakresie. 

- Voucher jest wydawany w terminie do 30dni od chwili zgłoszenia deklaracji jego pobrania przez 

Uczestnika 

- w przypadku braku miejsca w Hotelu w wybranym terminie przez Uczestnika , uczestnik wskaże inny 

dogodny dla niego termin pobytu 

- dostawa Vouczera na koszt Organizatora do miejsca wskazanego przez Uczestnika na terenie 

Hotele do wyboru: 

< Hotel Sułtan Gardens Resort , EGIPT, miejscowość Sharm El Sheik 

< Hotel Coral Sea Waterwold , EGITP , miejscowość Sharm El Sheik 

< Hotel Jungle Aqua Park , EGIPT, miejscowość Hurghada 



i) 100 000pkt – nagroda gwarantowana „WYCIECZKA 11dniowa” 

- Bon w postaci Vouchera na 11-dniową wycieczkę organizowaną przez Firmę Neckemann 

- Voucher obejmuje : przelot +pobyt + przelot powrotny w dowolnym terminie oprócz terminów gdzie 

przypadają święta ustawowe. 

- dojazd do lotniska w zakresie Uczestnika  

- lotnisko wg wskazań Firmy Neckermann i w porozumieniu z Uczestnikiem  

- ubezpieczenie wg organizatora firmy Neckermann  

- pobyt zawiera zakwaterowanie w pokoju standard z pełnym wyżywieniem w wersji All Inclusiv oraz 

wszelkimi dogodnościami które oferuje Hotel. 

- pobyt nie obejmuje żadnych opcji dodatkowych które są dodatkowo płatne  

- wszelkie opcje dodatkowe płatne takie jak wycieczki fakultatywne,  itp. Uczestnik pokrywa we własnym 

zakresie. 

- Voucher jest wydawany w terminie do 30dni od chwili zgłoszenia deklaracji jego pobrania przez 

Uczestnika 

- w przypadku braku miejsca w Hotelu w wybranym terminie przez Uczestnika , uczestnik wskaże inny 

dogodny dla niego termin pobytu 

- dostawa Vouchera na koszt Organizatora do miejsca wskazanego przez Uczestnika na terenie 

 

 

Hotele do wyboru: 

< Hotel Barcelo Maya Beach, Meksyk, miejscowość Puerto Aventuras 

< Hotel Bhu Nga Resort and Spa, Tajlandia , miejscowość Krabi 

< Hotel Melia Cayo Santa Maria, Kuba , miescowosć Cayo Santa Maria  

 

 

4. ZASADY POUFNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW  

 

4.1   Organizator Programu dążąc do poszanowania ochrony prywatności każdego z Uczestników Programu 

przedsięwziął wszelkie niezbędne środki, by przetwarzanie danych odbywało się w zgodzie z odpowiednimi 

regulacjami prawnymi, w szczególności na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 

 

4.2   Organizator Programu zastosuje niezbędne środki bezpieczeństwa przetwarzania danych przewidziane 

rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2004 r. w sprawie 

dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim 

powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. 

U. 2004, nr 100, poz. 1024).   

 

4.3   Udostępnienie danych Organizatorowi przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Programie ma 

charakter całkowicie dobrowolny.   

 

4.4   Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych 

osobowych.  

 

4.5  W przypadku, gdy Uczestnik nie zawiadomi Organizatora o jakiejkolwiek zmianie swoich danych, 

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienia lub zaniechanie spowodowane brakiem 

aktualizacji danych przez Uczestnika.   

 

 

4.6   Organizator nie będzie udostępniał bez zgody Uczestnika dotyczących go danych osobowych 

podmiotom nieuczestniczącym w Programie. Nie dotyczy to przypadków, gdy takie udostępnienie będzie 

dozwolone lub konieczne na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

 

 



 

5. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU I UTRATA STATUSU UCZESTNIKA  

 

5.1   Punkty tracą swoją ważność po okresie 24miesiecy    

5.2 Organizator ogłosi na stronie internetowej www.logistsystem.pl  z wyprzedzeniem 3 miesięcznym o 

zamknięciu programu lecz nie wcześniej niż po upływie 48miesięcy od daty jego rozpoczęcia. 

 

 

6. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA PROGRAMU  

 

6.1   Organizator Programu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podania przez 

Uczestnika nieprawdziwych danych . Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie informacji 

niezgodnych ze stanem faktycznym.   

 

6.2   Organizator Programu nie ponosi również odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, w sytuacji, gdy jest to spowodowane zdarzeniami o 

charakterze siły wyższej lub nastąpiło z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów, na których 

działania Organizator nie ma jakiegokolwiek wpływu. 
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