
PUNKTOWY PROGRAM PARTNERSKI 
 
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1.   Akcja promocyjna będzie prowadzona pod nazwą "PUNKTOWY PROGRAM 
PARTNERSKI"-”PPP”. 
2.   Akcja promocyjna przeznaczona jest dla klientów firmy DARMA 
3.   PHU DARMA zastrzega sobie prawo do odmowy klientowi udziału w programie, jeżeli 
takowy ma już ustalone inne warunki specjalne premiujące zakupy, lub nie terminowo 
reguluje swoje należności względem firmy DARMA. 
4.    PHU DARMA zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zebranych punktów w 
programie „PPP”, w sytuacji, gdy klient notorycznie nie terminowo reguluje swoje 
zobowiązania względem firmy DARMA, lub kontakty handlowe pomiędzy uczestnikiem 
Programu, a firma DARMA zanikły, a klient nie wykazuje żadnych chęci na dalszą 
współpracę.
5.    Organizator Programu „PPP” zastrzega sobie prawo do ustalenia minimalnego limitu 
sprzedaży do klienta, powyżej którego będą się naliczały punkty w Programie „PPP”.
6.    Organizatorem promocji jest firma PHU DARMA S.J., 43-426 Dębowiec, Gumna 130. 
7.    Produkty objęte promocją są dostępne tylko i wyłącznie w firmie DARMA. 
8.    Promocja rozpoczyna się 01.01.2009 i trwa do odwołania, ogłoszonego na stronie 
internetowej ; www.darma.com.pl. 
9.    Promocja dotyczy dokonywania zakupów tylko i wyłącznie we wszystkich oddziałach 
firmy DARMA. 
 
 2. ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI 
 
1. Osoba chętna do wzięcia udziału w promocji, zobowiązana jest zgłosić się do firmy PHU 
DARMA, wyrazić gotowość, oraz ustalić z pracownikiem firmy współczynnik przeliczający 
zakupy na gromadzone punkty. 
2. W okresie trwania promocji, zakupy premiowane będą punktami. W momencie 
przystąpienia do Programu „PPP”, pracownik zgłaszający poinformuje w jakim stosunku 
zakupy będą się przekładały na gromadzone na Państwa koncie punkty. Współczynnik ten 
będzie przydzielany indywidualnie dla każdego przystępującego do PPP osobno. 
3. Rozliczenie promocji, przyznanie punktów i wydanie wybranej nagrody następuje na 
indywidualne życzenie klienta w dowolnym momencie trwania promocji. 
4. Przyznane punkty wymienić można (w stosunku podanym przez pracownika PHU 
DARMA, na stronie: darma.com.pl, lub widocznym w Katalogu Darma), w dowolnym 
momencie trwania promocji na nagrody zawarte w katalogu na stronie internetowej 
www.darma.com.pl, lub zaoferowane przez pracownika PHU DARMA. 
5. Warunkiem przyznania punktów są na bieżąco uregulowane zobowiązania względem 

http://www.darma.com.pl/


firmy DARMA. 
6. W każdym momencie trwania promocji, uczestnik PPP może sprawdzić ilość 
zgromadzonych punktów na swoim koncie na stronie internetowej www.darma.com.pl, w 
Katalogu Darma, lub u handlowców firmy DARMA po podaniu numeru karty. 
 
 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
 
1. PHU DARMA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w czasie trwania 
promocji. 
 Wszelkie zmiany będą obowiązywały w ciągu 7 dni od daty ich ogłoszenia na stronie 
www.darma.com.pl. 
2. PHU DARMA zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji w czasie 
jej trwania po upływie 14 dni od daty ogłoszenia takiej informacji na stronie: darma.com.pl 
3. Zdjęcia zawarte w katalogu maja charakter wyłącznie poglądowy. 
4. PHU DARMA zastrzega sobie prawo do rozszerzenia zawartości katalogu nagród jak i 
dowolnego wycofania pozycji z katalogu. 
5. W przypadku wyboru nagrody, należy potwierdzić dostępność i czas realizacji wydania 
klientowi nagrody. 
6. Wartości punktowe dotyczą pojedynczej sztuki, chyba że nagroda opisana jest jako zestaw 
 

 
Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z firmą, celem omówienia warunków przystąpienia 

do programu PPP  i życzymy wyboru atrakcyjnych i praktycznych nagród. 

http://www.darma.com.pl/

