
 

  

REGULAMIN  
PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO LNB „BLUMERANG”  

Definicje  
Cargill: Cargill Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Kiszkowie, ul. Rolna 
2/4, 62-280 Kiszkowo, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS nr 0000281735, kapitał 
zakładowy 554.661.500,00 zł, REGON 140950351, NIP 525-23-93-332, nr BDO 000011153.  
Organizator: firma Cargill Poland Sp. z o.o. Oddział w Kiszkowie, odpowiadająca za realizację 
programu.  
Program / program lojalnościowy / program lojalnościowy Blumerang: przedsięwzięcie 
marketingowe, organizowane przez Cargill Polska, mające na celu nagradzanie Uczestników 
punktami lojalnościowymi i innymi przywilejami wynikającymi z bieżących ofert dla 
Uczestników i działające pod nazwą Blumerang.  
Uczestnik - podmiot gospodarczy, zajmujący się sprzedażą produktów marki LNB posiadający 
podpisaną Umowę dystrybucji z firmą Cargill, który złożył deklarację uczestnictwa w Programie 
zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.  
Deklaracja uczestnictwa: oświadczenie złożone przez Uczestnika wyrażające wolę 
przystąpienia i uczestnictwa w programie.  
Konto Uczestnika / Konto lojalnościowe: indywidualne konto z loginem i hasłem, utworzone 
dla Uczestnika na stronie internetowej Programu, przez które Uczestnik dokonuje operacji 
lojalnościowych oraz na którym gromadzone są informacje saldzie punktowym wynikającym z 
tych operacji oraz z zasad niniejszego Regulaminu (w tym punkty przyznane, odjęte i 
unieważnione).  
Formularz Rejestracyjny: elektroniczny formularz, dostępny na stronie internetowej 
Programu, na którym Uczestnik zgłasza zamiar przystąpienia do Programu (Deklaracja 
uczestnictwa), akceptuje jego warunki, podaje swoje dane osobowe oraz wyraża zgodę na 
przetwarzanie podanych danych osobowych.  
Regulamin: niniejszy Regulamin Programu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej 
Programu.  
Umowa dystrybucji: aktualna umowa zawarta pomiędzy podmiotem gospodarczym 
zajmującym się sprzedażą produktów marki LNB, a firmą Cargill.  
Strona internetowa / aplikacja CWA: aplikacja WWW dostępna pod adresem 
www.blumerang.lnb.pl, zapewniająca obsługę Uczestników Programu Lojalnościowego przez 
Internet, dająca dostęp do Konta lojalnościowego dla zarejestrowanych Uczestników 
Programu.   
  
Partnerzy: firmy współpracujące z Cargill w celu zapewnienia prawidłowego działania 
programu lojalnościowego.  
Redempcja: wymiana punktów na nagrody, zamówienie nagrody.  

 
 

 

 



§1 Postanowienia wstępne  
 
1. Organizatorem Programu jest firma Cargill Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
Oddział w Kiszkowie, ul. Rolna 2/4, 62-280 Kiszkowo, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze 
Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy,  
KRS nr 0000281735, kapitał zakładowy 554.661.500,00 zł, NIP 525-23-93-332, REGON  
140950351   
2. Niniejszy Regulamin określa zasady działania Programu od 01.08.2019r., w szczególności 
prawa  i obowiązki Uczestnika związane z jego udziałem w Programie, potencjalne korzyści, 
które wynikają z uczestnictwa w Programie oraz obowiązki Organizatora. 
3. Program działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile Organizator nie wprowadził 
Programu także na terenie innego kraju.  
4. Program Blumerang jest programem punktowym, a jego Uczestnicy, w zależności od ich 
aktywności w Programie, nabywają prawo do określonych w katalogu korzyści.  

 
§2 Uczestnicy programu  
 

1. Uczestnikiem Programu może zostać podmiot gospodarczy nabywający hurtowe ilości 
produktów marki LNB, w celu ich dalszego dystrybuowania, spełniający wszelkie wymogi 
regulaminowe uczestnictwa.  
2. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Programie jest podpisana, aktualna Umowa 
Dystrybucji, zawarta pomiędzy firmą Uczestnika, (o której mowa w §2, punkt 2.1), a firmą 
Cargill.  
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w Programie. O przyczynie odmowy 
poinformuje chętnego do przystąpienia do Programu na jego wyraźne życzenie.  

 
§3 Przystąpienie / wyjście z Programu  

 

1. W celu przystąpienia do Programu należy zapoznać się z Regulaminem, złożyć Deklarację 
uczestnictwa (stanowiącą część Formularza Rejestracyjnego), wypełnić w sposób kompletny 
i zgodny Formularz Rejestracyjny. Formularz dostępny jest w wersji elektronicznej, na stronie 
internetowej programu, pod adresem www.blumerang.lnb.pl.  
2. W Formularzu Rejestracyjnym Uczestnik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe 
niezbędne do prawidłowej realizacji Programu, wyrażając jednocześnie, poprzez zaznaczenie 
odpowiednich pól, zgodę na ich przetwarzanie przez Cargill w celach związanych z realizacją 
Programu. Jednocześnie Uczestnik upoważnia Cargill do udostępniania swoich danych  
Partnerom oraz zezwala im na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją Programu. 
Wyrażenie wspomnianej powyżej zgody jest warunkiem uczestnictwa w Programie.  
3. Uczestnik, dla celów korespondencyjnych, zobowiązany jest wypełnić wszystkie 
obowiązkowe pola w Formularzu.  
4. Poprzez wypełnienie i złożenie Formularza Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się  z 
niniejszym Regulaminem Programu oraz akceptuje jego postanowienia.  
5. Uczestnik zobowiązany jest zawiadomić Cargill o każdej zmianie swoich danych osobowych 
podanych w Formularzu Rejestracyjnym, wypełniając Formularz dostępny na stronie 
Programu, po zalogowaniu.  
6. Uczestnik, który zgodnie z Regulaminem przystąpił do Programu (Uczestnik Programu), 
dysponuje w ramach Programu Kontem Uczestnika.  
7. Uczestnik może posiadać w danym czasie tylko jedno Konto Uczestnika. W przypadku 
naruszenia tego postanowienia Cargill ma prawo zamknąć założone w późniejszym okresie 
Konta Uczestnika i unieważnić wszystkie punkty zebrane w ten sposób zamkniętych Kontach. 
8. Cargill zastrzega sobie prawo niezaakceptowania Formularza Rejestracyjnego  w 
uzasadnionych przypadkach, takich np. jak: niekompletne jego wypełnienie.  
9. W przypadku, gdy Formularz Rejestracyjny nie zostanie zaakceptowany, dane osobowe 
pochodzące z takiego Formularza będą usunięte i nie będą przetwarzane.  



10. Akceptacja Formularza przez Organizatora skutkuje przystąpieniem do Programu oraz 
utworzeniem Konta Lojalnościowego (Konta Uczestnika).  
11. Uczestnik może zrezygnować z udziału w programie w każdej chwili, przekazując taką 
deklarację drogą mailową do Organizatora. W takim wypadku konto Uczestnika zostanie 
zamknięte po upływie 30 dni kalendarzowych od deklaracji wyjścia z programu. Uczestnik 
będzie mógł wykorzystać zgromadzone punkty przez 30 dni kalendarzowych od deklaracji 
wyjścia z programu.  
12 Rozwiązanie Umowy Dystrybucji z Uczestnikiem jest równoznaczne z zakończeniem 
uczestnictwa w programie. Konto Uczestnika zostanie zamknięte w ciągu 30 dni od daty 
rozwiązania Umowy Dystrybucji. W tym czasie Uczestnik będzie mógł wykorzystać 
zgromadzone punkty. Po zamknięciu Konta niewykorzystane punkty przepadają, Uczestnik nie 
ma możliwości żądania wymiany niewykorzystanych punktów na pieniądze.  

 
§4 Zasady przyznawania, odejmowania i unieważniania punktów  

 

1. Punkty przyznawane są na Konto Uczestnika za nabycie towarów marki LNB  z określonych 
w punkcie 4.4 niniejszego regulaminu grup produktowych.  
2. Organizator posiada wyłączne prawo ustalania, które towary lub usługi są objęte 
Programem, a także ustalania liczby punktów, przyznawanych na Konto Uczestnika za nabycie 
towarów objętych Programem.  
3. Punkty będą naliczane od momentu przystąpienia do Programu.  
4. Punkty w Programie przyznawane są za ilość produktów (mierzoną w kilogramach) 
zakupionych w danym miesiącu (po wystawieniu faktury). Przelicznik standardowy (tzw. 
promocja bazowa) punktów określa się następująco:  

 Produkt  

Punkty za 5 

kg  

Premiksy przemysłowe  4  

Premiksy Farmerskie  6  

MPU  1  

PM  4  

Prestartery  1  

Lonomixy - Zdrowie Zwierząt  8  

Lonomixy – Preparaty Zakwaszające  8  

Lonomixy – Prebiotyki, Probiotyki, Inoculanty  8  

Lonomixy – Preparaty Enzymatyczne  8  

Lonomixy – Preparaty Przeciwutleniające  8  

Lonomixy – Preparaty Ziołowe  8  

Lonomixy – Preparaty Aromatyzujące, Słodziki  8  

Lonomixy – Chelaty, Naturalne Barwniki, Metionina  

Chroniona  8  

Lonomixy – Preparaty Ograniczające rozwój mikrotoksyn  8  

5. Organizator zastrzega sobie oprawo do zmiany klasyfikacji danego produktu  i 

zakwalifikowania go do innej, niż to wynika z tabeli, grupy. Pełna lista i klasyfikacja produktów 

dostępne są wyłącznie u Organizatora i nie będą publikowane na Stronie Programu, z uwagi 

na dużą liczbę produktów objętych promocją lojalnościową.  

6. Uczestnicy będą także mieli szansę na zdobycie punktów poza promocją bazową, w tzw. 
Promocjach dodatkowych/specjalnych. O tego typu zdarzeniach i ich zasadach Organizator 
poinformuje uczestników za pomocą strony internetowej Programu, komunikacji mailowej i za 



pośrednictwem upoważnionych pracowników. Tego typu punkty przyznawane będą na 
odrębnych zasadach, ustalonych przez Organizatora.  
7. Punkty za promocję bazową będą zarejestrowane i pojawią się na Koncie Uczestnika do 10 
dnia roboczego kolejnego miesiąca, za transakcje w miesiącu poprzednim. Punkty za 
promocje dodatkowe/specjalne będą zarejestrowane i pojawią się na koncie uczestnika po 
spełnieniu wszystkich warunków promocji odbywającej się na odrębnych zasadach i w terminie 
określonym w warunkach danej promocji.  
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad naliczania Punktów, a także zakresu 
towarów objętych Programem. Każda taka zmiana będzie ogłaszana z wyprzedzeniem 
poprzez umieszczenie informacji na stronie Programu, a także drogą mailową i sms.  
9. W przypadku, gdy Uczestnik zwróci nabyte towary, Punkty, które zostały przyznane za ich 
zakup, będą odejmowane z Konta Uczestnika. Punkty zostaną odjęte w takiej liczbie, w jakiej 
zostały doliczone na Konto Uczestnika w związku z dokonaniem nabycia towarów, które 
zostały następnie przez Uczestnika zwrócone.  
10. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania w każdym czasie informacji o saldzie punktów. 
Informację taką Uczestnik może uzyskać przez zalogowanie się do swojego Konta.  
11. Punkty i prawa z nimi związane uzyskiwane w ramach Programu nie mogą być 
sprzedawane, przenoszone ani zbywane w inny sposób, w szczególności pomiędzy różnymi 
Kontami należącymi do różnych Uczestników, ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych 
czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie.  
12. Po upływie 24 miesięcy od daty naliczenia punktów, zostaną one wygaszone. Uczestnik 
zostanie o tym poinformowany drogą mailową i za pośrednictwem sms z 2 miesięcznym 
wyprzedzeniem przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Uczestnika w 
Formularzu Rejestracyjnym.  
13. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany Punktów na pieniądze.  

 
§5 Katalog nagród 

 
1. Lista nagród, które Uczestnik Programu może kupić za określoną liczbę zgromadzonych 
punktów oraz cenę zawarta jest w katalogu nagród. Cena każdej nagrody wynosi 1,00 zł netto. 
2. Katalog nagród dostępny jest na Stronie internetowej Programu.  
3. W przypadku braku nagrody wskazanej w katalogu, Organizator zastrzega sobie prawo do 
dostarczenia, po uzgodnieniu z Uczestnikiem, innej nagrody o cechach tożsamych lub 
maksymalnie zbliżonych do nagrody wskazanej w katalogu. 

 
§6 Redempcje  

 

1 Wartości punktowe nagród dostępne są w Katalogu nagród, o którym mowa w paragrafie 5. 
Uczestnik ma prawo do wymiany punktów na nagrodę, jeśli saldo jego punktów na Koncie 
lojalnościowym ma wystarczający poziom odpowiadający danej nagrodzie.  
2. Aby dokonać redempcji punktów - zamówić nagrodę – Uczestnik powinien zalogować się 
do swojego Konta na stronie www Programu, w zakładce Katalog nagród dokonać wyboru 
nagrody i dokonać zamówienia. W określonych przypadkach zamówienie nagrody może być 
nadzorowane przez przedstawiciela handlowego Firmy Cargill w czasie wizyty.  
3. Czas realizacji zamówienia nagrody wynosi do 30 dni kalendarzowych. Organizator 
zastrzega sobie prawo w wyjątkowych sytuacjach do wydłużenia okresu realizacji zamówienia. 
Organizator nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie zamówienia, wynikłe 
przez firmy kurierskie.  
4. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody w przypadku naruszenia przez 
Uczestnika postanowień Umowy dystrybucji.  
5. Uczestnik może zrezygnować z odebrania nagrody, pomimo uprawnienia do jej otrzymania. 
Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.  
6. W przypadku zgłaszania reklamacji stosuje się Formularz Reklamacji Uczestnika Programu, 
stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.  



7. Po dostawie sprzedanej nagrody, kupionej zgodnie z §5 pkt 1. Organizator wystawi fakturę 
na każdą zamówioną nagrodę. Termin płatności faktury za zamówione nagrody wynosi 30 dni 
od daty jej wystawienia. 

 
§7 Ochrona danych osobowych  
 

Dane Uczestników Programu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy o 
ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24). 
Administratorem danych osobowych będzie Cargill Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 
(02-675), przy ul. Wołoskiej 22. We wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych 
Uczestnik Programu może się  kontaktować z administratorem danych korespondencyjnie na 
adres jego siedziby. Dane przetwarzane w celu udziału w niniejszym Programie, informacje 
niezbędne do wykonania Programu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego 
o Ochronie Danych Osobowych (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Podanie danych jest 
dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia. Dane osobowe będą przetwarzane przez 
okres realizacji zamówienia, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych 
roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa 
Administrator może przekazywać dane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na 
zlecenie Administratora, w tym podmiotom świadczącym usługi związane z realizacją 
konkursu, w szczególności dostawcom przesyłek kurierskich.  
Uczestnikom Programu przysługuje prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, 
usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. W celu skorzystania z 
powyższych uprawnień należy się skontaktować  
się z administratorem danych korespondencyjnie na adres jego siedziby. 
W przypadku uznania, że przetwarzając dane osobowe naruszono przepisy RODO, 
Uczestnikom Programu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych 
 

 
 

§8 Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym 
momencie trwania Programu.  
2. Wszelkie spory mogące powstać w trakcie udziału w Programie, rozstrzygane będą przez 
Dyrektora Marketingu i Sprzedaży w oddziale firmy Organizatora w Kiszkowie.  
3. Informacje o zmianach niniejszego Regulaminu, zasad Programu znajdą się na Stronie 
Internetowej Programu.  
4. Uczestnik zostanie poinformowany o zmianach niniejszego Regulaminu lub zmianach zasad 
Programu za pośrednictwem informacji e-mail lub w formie SMS-a, wysłanych przy 
wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Uczestnika w Formularzu 
Rejestracyjnym.  
5. Wszelkie pytania dot. działania programu (w szczególności dot. salda punktowego) powinny 
być kierowane do Organizatora drogą mailową lub za pośrednictwem Strony internetowej 
Programu. Pytania kierowane do Organizatora inną drogą nie będą rozpatrywane.  
  

  

 

 

 

 

 



Kiszkowo, 01.08.2019 r.  

 

 

 

 

 

Załącznik: Formularz Reklamacji dla Uczestnika Programu (znajduje się na kolejnej stronie) 

Załącznik  

Formularz Reklamacji dla Uczestnika Programu  
Prosimy o wypełnienie formularza czytelnie, drukowanymi literami, każda litera lub cyfra w odrębnej kratce. Wypełniony  i 

podpisany formularz reklamacji wraz z odpowiednimi dokumentami* powinien zostać wysłany (do wyboru):  
• faksem na numer: 12 296 10 21   
• pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@profill.com.pl   
• przesyłką pocztową na adres:  Pro.fill Sp. z o.o. Sp.k., ul. Gromadzka 66, 30-719 Kraków.   

  

  Nazwa Programu:   BLUMERANG  

  

Dane Uczestnika Programu**:  

Do zaznaczenia właściwe)                   w transporcie                               Niezgodność z zamówieniem                     Wady ukryte i jakościowe  

                                  

 Numer Noty Wysyłki*:   

    

 Kod nagrody*:     

    

 Nazwa nagrody*:    

 Ilość*:  

 

           

                                 

                                 

                                



Opis*:  

  

  

  

Data:                                                                                            

…………………………………………………                               D D   -  M M  -   R  

R  R  R                                                                          Podpis Uczestnika Programu                         
*Pola wymagane w formularzu.  
**Jeżeli w Programie uczestniczy przedsiębiorca należy podać nazwę (firmę) i adres przedsiębiorcy oraz imię i nazwisko osoby 

reprezentującej przedsiębiorcę w Programie.   

  

  

Zasady odbioru oraz reklamowania przesyłek i nagród dla Uczestnika Programu  

  
1.  Zasady odbioru Nagrody  

Osoba odbierająca przesyłkę z nagrodą zobowiązana jest do sprawdzenia jej zawartości w obecności Kuriera i w przypadku 

stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, braków czy niezgodności z załączoną Notą Wysyłki*** zobowiązana jest do zastosowania 

się do procedur reklamacyjnych określonych poniżej.  

2.  Zasady reklamowania przesyłek  

2.1. Jakiekolwiek reklamacje związane z przesyłką muszą być zgłaszane w momencie jej otrzymania.  

2.2. Do zgłaszania reklamacji służy Formularz reklamacji. Właściwie wypełniony Formularz reklamacji przesyłki musi być podpisany 

przez Odbiorcę.  

2.3. Reklamacje zgłoszone poza wyznaczonym terminem oraz bez dopełnienia procedury reklamacyjnej nie będą uznawane.  

  

3.  Rodzaje reklamacji  

3.1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki/nagród w transporcie muszą być zgłaszane w 

momencie odbioru przesyłki. Kolejne kroki:  

a) Odbierz przesyłkę (przesyłka zawiera towar, Notę Wysyłki i Formularz reklamacji).  

b) Poproś kuriera o Formularz protokołu szkody i wypełnij go.  

c) Wypełnij Formularz reklamacji.  

d) Wykonaj zdjęcie uszkodzonej przesyłki (opakowania zewnętrznego i produktu).    

e) Skompletuj dokumenty niezbędne do zgłoszenia reklamacji: kopia Protokołu szkody, Formularz reklamacji, Nota Wysyłki, 

zdjęcia uszkodzonej przesyłki/nagrody, i wyślij je na adres wskazany w Formularzu reklamacyjnym.  

3.2. Reklamacje dotyczące niezgodności ilościowej towaru z załączoną Notą Wysyłki muszą być zgłaszane w 

momencie odbioru przesyłki. Kolejne kroki:  

a) Odbierz przesyłkę (przesyłka zawiera towar, Notę Wysyłki i Formularz reklamacji).  

b) Poproś kuriera o Formularz protokołu szkody i wypełnij go.  

c) Wypełnij Formularz reklamacji.  

d) Skompletuj dokumenty niezbędne do zgłoszenia reklamacji: kopia Protokołu szkody, Formularz reklamacji, Nota Wysyłki, 

i wyślij je na adres wskazany w Formularzu reklamacyjnym.  

3.3. Reklamacje dotyczące niezgodności ze złożonym zamówieniem muszą być zgłoszone w ciągu 48 godzin od odebrania 

przesyłki. Kolejne kroki:  

a) Odbierz przesyłkę (przesyłka zawiera towar, Notę Wysyłki i Formularz reklamacji).  

b) Wypełnij Formularz reklamacji i prześlij go na adres wskazany w Formularzu reklamacyjnym.  

3.4. Reklamacje dotyczące wad ukrytych i jakościowych  

a) Reklamacje dotyczące wad ukrytych i jakościowych nagród posiadających karty gwarancyjne lub ich odpowiedniki są 

uznawane i rozpatrywane w trakcie całego okresu gwarancyjnego. W przypadku nagród przekazywanych podmiotom 

prowadzącym działalność gospodarczą okres gwarancyjny skrócony jest do 1 roku.  

              

               -                -     



i. Nagrody posiadające karty gwarancyjne mogą być reklamowane wyłącznie w punktach serwisowych 

producenta. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone na karcie gwarancyjnej lub dostępne 

na stronie www producenta produktu, lub pod numerem infolinii producenta.  

ii. W przypadku odmowy przejęcia reklamowanego produktu w punkcie serwisowym producenta należy 

skontaktować się z infolinią Programu: (061) 6248673 Należy podać dane Uczestnika Programu, 

szczegóły dotyczące przedmiotu reklamacji  (informacje z wypełnionego Formularza reklamacji) i dane 

punktu serwisowego oraz powody odmowy przyjęcia reklamacji.     

iii. W przypadku nagród posiadających powszechnie rozpoznawalnej marki i nie nieposiadających karty 

gwarancyjnej należy zapoznać się z warunkami realizacji gwarancji na stronie www producenta lub 

skontaktować się z infolinią producenta. Tego typu nagrody mogą mieć inną formę postępowania 

reklamacyjnego , np. opakowanie, fragment opakowania może zastępować tradycyjną kartę 

gwarancyjną. Szczegółowe warunki realizacji reklamacji na wady jakościowe i/lub ukryte nagród 

dostępne są na stronie www producenta produktu, lub pod numerem infolinii producenta.  

b) W przypadku nagród nie posiadających powszechnie rozpoznawalnej marki, które nie posiadają karty gwarancyjnej czy 

odpowiedników (instrukcji postępowania reklamacyjnego, odnośników do strony WWW producenta) reklamacje 

dotyczące wad ukrytych i jakościowych mogą być zgłaszane w terminie do 30 dni od dnia wydania nagrody. W celu 

zgłoszenia reklamacji należy skontaktować się z infolinią Programu: (061) 6248673  

c) W przypadku reklamacji pogwarancyjnych (termin okresu gwarancyjnego upłynął) należy skontaktować się z serwisem 

producenta i ustalić szczegóły reklamacji.  

4.  Tryb rozpatrywania Reklamacji  

4.1. Po otrzymaniu Formularza reklamacji PROFILL skontaktuje się z Uczestnikiem Programu celem potwierdzenia, że reklamacja 

wpłynęła.  

4.2. Reklamacje dotyczące:  

a) uszkodzeń mechanicznych przesyłki/nagród w transporcie,    

b) niezgodności ilościowej towaru,   

c) niezgodności ze złożonym zamówieniem,  

d) niedostarczenia przesyłki/nagrody   

e) wad jakościowych i/lub ukrytych nagród nie posiadających powszechnie rozpoznawalnej marki, które nie posiadają karty 

gwarancyjnej czy odpowiedników (instrukcji postępowania reklamacyjnego, odnośników do strony www producenta)  
rozpatrywane będą w terminie 40 dni od daty ich otrzymania.  W tym okresie Uczestnik Programu zgłaszający reklamacje otrzyma 

powiadomienie o wyniku postępowania.   
4.3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji termin dostarczenia/wymiany towaru/nagrody na zgodną z 

zamówieniem/wolną od wad i uszkodzeń nastąpi w terminie 21 dni roboczych licząc od dnia rozpatrzenia reklamacji, o ile 

towar tego samego rodzaju będzie dostępny. Jeżeli dana nagroda nie będzie dostępna, PROFILL zaproponuje nagrodę 

zastępczą.  

4.4. Reklamacje dotyczące braków i uszkodzeń mechanicznych nagród będą rozpatrywane wyłącznie wtedy, gdy uszkodzenia 

zostaną zgłoszone w momencie ich odbioru od Kuriera. Uznaje się, że nagrody, których odebranie zostało potwierdzone bez 

zastrzeżeń były wydane w stanie nienaruszonym.   

 

*** Nota Wysyłki stanowi odpowiednik dowodu zakupu:  
➢ Wydawana jest Uczestnikowi Programu zamiast paragonu/faktury.   
➢ Jest dokumentem potwierdzającym otrzymanie przez Uczestnika danej nagrody w Programie, honorowanym w punktach serwisowych i 

wymaganym w przypadku składania reklamacji. ➢  Zawiera dane Uczestnika Programu, adres dostawy i wykaz zamówień 

Uczestnika.  

  

  

 


