Regulamin Programu „ZAPUNKTOWANI”
1. Program organizowany jest przez firmę Q4Y S.A., ul. Promyka 2A, 05-831 Młochów
2. Funkcjonowanie programu opiera się na zasadach sprzedaży premiowej, w ramach której w
związku z nabyciem określonych produktów w systemie zostają przyznane punkty. Niniejszy
regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w programie.
3. Program „Zapunktowani” skierowany jest do strategicznych partnerów handlowych firmy Q4Y
S.A., którzy dokonują zakupów określonych produktów Protechnic.
4. Uczestnikiem programu może być każdy partner handlowy, którego wniosek zostanie pozytywnie
zweryfikowany przez zarząd Q4Y S.A.
5. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia partnera handlowego do programu bez
podawania przyczyny.
6. Uczestnik Programu gromadzi punkty poprzez zakup produktów Protechnic. Punkty naliczane są
automatycznie.
7. Informacja o bieżącym stanie konta punktowego widoczna jest w systemie Nextis, w zakładce
„Wykaz bonusów” lub na życzenie przekazywana jest drogą mailową.
8. Punkty naliczane są za zakup produktów Protechnic według następujących reguł:
Tarcze hamulcowe – 1 pkt.
Klocki hamulcowe – 2 pkt
Bębny hamulcowe – 1 pkt
Szczęki hamulcowe – 2 pkt.
Półosie – 2 pkt.
Osłony przegubów – 1 pkt.
Hydraulika hamulcowa i sprzęgłowa – 1 pkt.
Przeguby – 2 pkt.
Pióra wycieraczek – 1 pkt.
9. Prezentowane w materiałach reklamowych nagrody mogą się różnić wyglądem od wizerunku
nagród w rzeczywistości.
10. Nagrody mogą być zamawiane za pomocą formularza zamówień umieszczonego na stronie
www.protechnic.eu. Formularz należy wysłać na adres: zamówienia@q4y.pl
11. Organizator zastrzega, iż wartość punktów przypisanych do konkretnej nagrody może ulec
zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.
12. Punkty za zakup mogą być przyznane tylko jeden raz. Przyznane punkty zostają zarejestrowane
na koncie partnera handlowego po złożeniu zamówienia. Wykorzystać można je po opłaceniu
faktury sprzedaży.
13. Jeżeli partner handlowy zrezygnuje z nabycia towarów, za które zostały naliczone punkty,
organizator automatycznie odejmie ilość naliczonych punktów wynikających z wystawionej
faktury korygującej.
14. Organizator zastrzega, iż nie istnieje możliwość łączenia kont lub dokonywania przelewu
punktów pomiędzy partnerami handlowymi. Punkty nie są zbywalne.

15. Wszelkie ewentualne opłaty skarbowe i podatki związane z zamianą punktów na nagrody
obciążać będą Uczestnika Programu.
16. Punkty można wykorzystać w danym roku kalendarzowym, w którym zostały naliczone,
decydując się na proponowane nagrody. Jeśli nie postanowiono inaczej punkty wygasają wraz z
końcem roku kalendarzowego.
17. Organizator może wypowiedzieć uczestnictwo w programie w każdym czasie, w przypadku gdy
partner handlowy narusza zasady niniejszego regulaminu jak również bez wskazania powodu.
18. Zakończenie uczestnictwa w programie jest równoznaczne z utratą zgromadzonych punktów.
19. Niniejsze warunki programu mogą zostać zmienione lub uzupełnione przez Q4Y S.A. takie
zmiany mogą być uzasadnione np. potrzebą uproszczenia funkcjonowania programu,
wprowadzenia dodatkowych rozwiązań dla partnerów handlowych lub zapobieganiu nadużyciom
lub łamaniu zasad funkcjonowania przez partnerów handlowych.
20. O wszelkich zmianach partnerzy handlowi mogą być poinformowani poprzez ogłoszenie na
stronie www.protechnic.eu, albo za pośrednictwem poczty elektronicznej.
21. Organizator zastrzega, iż może zawiesić lub zakończyć funkcjonowanie programu. Informacja o
takiej decyzji zostanie przekazana partnerom handlowym co najmniej na 14 dni przed
zawieszeniem lub zakończeniem programu poprzez ogłoszenie telefoniczne lub e-mailowe
wystosowane przez Q4Y S.A. Stosowny komunikat pojawi się również na stronie internetowej
protechnic.eu.
ZASADY POUFNOŚCI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROGRAMU „ZAPUNKTOWANI”
22. Dane osobowe partnerów handlowych programu będą wykorzystywane do celów realizacji
programu „ZAPUNKTOWANI” zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z 2002r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.z2022,Nr 101 poz.926). Administratorem danych
osobowych jest organizator programu.
23. Partner handlowy wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych do celów marketingowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:Dz.U.z
2002r.,Nr 101 poz.926).
24. Partner handlowy ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także
żądania ich usunięcia.
25. Regulamin Programu Lojalnościowego jest dostępny na stronie internetowej www.protechnic.eu
oraz w siedzibie organizatora.
26. Wszelkie informacje o programie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają
jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego
regulaminu.
27. W sprawach nieuregulowanych regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
28. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Wszelkie spory mogące wyniknąć
między organizatorem a partnerem handlowym rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla
siedziby Organizatora.
Q4Y S.A.
Urzut, ul. Promyka 2A
05-831 Młochów

