
Buduj z Nami 
Regulamin programu lojalnościowego 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem programu lojalnościowego "Buduj z Nami" jest firma STALBUD II Sp. Z o.o. z siedzibą w Sulejówku 05-070,  ul. 

Piłsudskiego 71, zwana dalej "Organizatorem". 

2. Regulamin stanowi podstawę programu lojalnościowego i określa prawa i obowiązki osób, biorących w nim udział, 

zwanych dalej „Uczestnikiem”. 

§ 2. Uczestnictwo w Programie 

1. Program skierowany jest do osób fizycznych indywidualnie korzystających z naszych usług oraz do osób prowadzących 

działalność gospodarczą. 

2. Uczestnictwo w programie jest darmowe. 

3. Klient przystępuje do programu poprzez wypełnienie formularza dostępnego w siedzibie firmy, bądź na stronie 

internetowej karta.stalbud.pl (po odbiór karty należy zgłosić się w siedzibie firmy). 

4. Po rejestracji karty, Uczestnik może zbierać punkty, które są wymienne na nagrody. 

5. W przypadku utraty, zniszczenia lub zgubienia karty uczestnik programu jest zobowiązany do powiadomienia Organizatora. 

6. Uczestnikowi przysługują trzy darmowe wymiany karty. Za każdą następną wymianę Organizator będzie pobierać opłatę 

10zł. 

7. Przystąpienie do programu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu w całości. 

§ 3. Zbieranie punktów 

1. Podczas dokonywania zakupów uczestnik wręcza kartę sprzedawcy, który doda do karty punkty należne za daną 

operację. 

2. Punkty zdobyte za bieżące zakupy będą dostępne w  systemie lojalnościowym po godzinie 00.00 następnego dnia 

(dotyczy paragonów i faktur VAT). Do dokumentów WZ można zbierać punkty, jednak będą one naliczone następnego 

dnia od wystawienia dokumentu sprzedaży. W przypadku problemów technicznych transfer punktów może odbyć się 

kolejnego dnia po naprawie problemu uniemożliwiającego transfer. 

3. Punkty naliczane są tylko za kupione towary – oznacza to, że program nie obejmuje usług. 

4. W przypadku zwrotu towarów do paragonu lub faktury, do której zostały naliczone punkty, będą one zredukowane 

równoważnie do wartości zwrotu. 

5. Ilość punktów można sprawdzać u sprzedawców oraz w urządzeniach do sprawdzania cen produktów dostępnych na 

terenie sklepu. W przyszłości będzie można sprawdzać punkty na stronie karta.stalbud.pl, wraz z przeglądaniem historii 

operacji. 

§ 4. Odbiór nagród 

1. Zgromadzone punkty Uczestnik może wymienić na nagrody specjalne dostępne okresowo. Aktualna oferta dostępna jest 

na stronie karta.stalbud.pl 

2. Nagrody specjalne są dostępne w ograniczonej ilości. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany produktów 

specjalnych, w momencie ich braku w magazynie. 

3. Punkty można również wymienić na dowolny produkt dostępny na terenie w sklepu w aktualnej sprzedaży. Dotyczy tylko 

produktów z kodem kreskowym. 

4. Nagrody za punkty można odebrać w siedzibie firmy. 

§ 5. Zmiany regulaminu 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdej zmianie w regulaminie Organizator będzie 

informować Uczestnika poprzez wysłanie informacji na adres e-mail. Informacja o zmianach, będzie również 

sygnalizowana na stronie karta.stalbud.pl 


