Program „KLUB TECHNE”
Galeria Techne przygotowała specjalny program lojalnościowy o nazwie „KLUB TECHNE”. Jest on dedykowany
wszystkim klientom, którzy robią zakupy zarówno w sklepie stacjonarnym, jak i sklepie internetowym Galerii
Techne. Zasady programu dotyczą wszystkich zakupów dokonanych od momentu rejestracji w „KLUBIE TECHNE”
na stronie internetowej (wypełnienie formularza). Wystarczy, że wypełnisz formularz i zarejestrujesz się w
naszym sklepie online, a uzyskasz możliwość korzystania ze swojego rabatu oraz zyskasz szansę na jego
powiększenie robiąc kolejne zakupy. Twój rabat będzie Ci przypisany po rejestracji i uwzględniany automatycznie
po zalogowaniu podczas robienia zakupów w sklepie online lub galerii stacjonarnej.
Regulamin programu „KLUB TECHNE”
1. Program lojalnościowy „KLUB TECHNE” polega na zdobywaniu przez klientów Galerii Techne przywilejów
wynikających z dokonywania zakupów zarówno w sklepie stacjonarnym jak i internetowym.
2. Klienci będący uczestnikami programu mogą korzystać z wypracowanych przez siebie zniżek i dodatkowo będą
mieli szansę skorzystania z dedykowanych promocji kierowanych tylko do klubowiczów, jako pierwsi będą
informowani o nowych kolekcjach i wyjątkowych okazjach.
3. Rabaty w Galerii Techne są naliczane tylko dla Klientów zarejestrowanych w programie lojalnościowym „KLUB
TECHNE”. Bez wyrażenia pisemnej zgody na uczestnictwo w programie przez wypełnienie ankiety galeria nie
udziela rabatów indywidualnych na zakupy w ramach programu.
4. Zasady przyznawania rabatów:
a) warunkiem uzyskania rabatu jest dokonanie zakupu w Galerii Techne, w sklepie stacjonarnym lub
internetowym
b) rabat zostaje przyznany bezterminowo, z możliwością jego zwiększenia, chyba że nastąpią okoliczności opisane
w punkcie 3
c) progi i rabaty:
- przy zakupach powyżej 500zł dokonanych jednorazowo – informacja o możliwości skorzystania z programu i uzyskania
stałego rabatu po zrobieniu kolejnych zakupów na 500zł w ciągu 2 miesięcy

- przy zakupach za 1000 zł dokonanych jednorazowo lub w ciągu 2 miesięcy od uzyskania poprzedniego progu - 3% zniżki
- przy zakupach za 2000 zł dokonanych jednorazowo lub w ciągu 3 miesięcy od uzyskania poprzedniego progu - 5% zniżki
- przy zakupach za 3000 zł dokonanych jednorazowo lub w ciągu 3 miesięcy od uzyskania poprzedniego progu - 7% zniżki
- przy zakupach za 5000 zł dokonanych jednorazowo lub w ciągu 3 miesięcy od uzyskania poprzedniego progu – 10% zniżki
d) rabat udzielany jest na kolejne zakupy po uzyskaniu progu procentowego, a nie na zakupy podczas których
próg rabatowy został osiągnięty.
5. Obostrzenia:
a) rabat nie obejmuje kosztów dostawy i może nie obejmować otwartych dla wszystkich klientów promocji oraz
wyłączonych kolekcji
b) rabat ulega zmniejszeniu lub zniwelowaniu w przypadku zwrotu towaru z powodu rezygnacji z zakupu (dotyczy
tylko zakupów internetowych) lub nie odebrania zamówienia
c) rabatów nie można przekazywać osobom trzecim/firmom pod rygorem utracenia rabatu
d) rabaty przysługują wyłącznie osobie/firmie, której dane osobowe zostały podane podczas pierwszej rejestracji
w programie. Istnieje możliwość zmiany danych raz w roku, ale jedynie w formie pisemnej
e) program lojalnościowy nie obowiązuje w przypadku podania fałszywych danych osobowych podczas rejestracji
6. Klienci, którzy uzyskali stały rabat przed wejściem w życie niniejszego programu lojalnościowego mogą
utrzymać swoje dotychczasowe zniżki i skorzystać z programu tylko gdy zaakceptują warunki niniejszego
regulaminu oraz wypełnią i podpiszą ankietę.

7. Galeria Techne zastrzega sobie prawo przyznawania rabatów uznaniowych poza systemem rabatowym
programu „KLUB TECHNE”.
8. Aby móc korzystać z programu należy się w nim zarejestrować wypełniając ankietę, wyrażając zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO, a w przypadku chęci korzystania ze zniżek ujętych w
programie w sklepie on-line Galerii Techne, należy się też zarejestrować jako klient na stronie.
9. Wypełnienie i przekazanie ankiety powiązanej z programem lojalnościowym stanowi równoczesną akceptację
regulaminu programu „KLUB TECHNE”.
10. Każdy klient, który zostanie uczestnikiem programu „KLUB TECHNE” otrzyma kartę rabatową oraz kod
alfanumeryczny dające możliwość korzystania ze zniżki podczas zakupów. Karta będzie do odbioru w sklepie
stacjonarnym przy placu Wolności 5, a kod rabatowy potrzebny do korzystania ze zniżki klubowicza w sklepie
online, zostanie przesłany mailem na wskazany w ankiecie adres.
Poznań, 20.10.2018

wysokość zakupów

wysokość zniżki

info

500zł

0%

przystąpienie do programu

1000zł

3%

zakup jednorazowy albo w ciągu
2 miesięcy

2000zł

5%

zakup jednorazowy albo w ciągu
2 miesięcy

3000zł

7%

zakup jednorazowy albo w ciągu
2 miesięcy

5000zł

10%

zakup jednorazowy albo w ciągu
2 miesięcy

