
 
 

ZASADY UCZESTNICTWA W KLUBIE MAGIA PERFUMOWANIA 
 
I. Zasady ogólne 
 
Niniejsze zasady uczestnictwa (dalej „Zasady Uczestnictwa”) są dokumentem 
zawierającym warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym pod nazwą 
„Klub MAGIA PERFUMOWANIA” (dalej „Klub”) przeznaczonym dla Klientów 
sklepu internetowego MultiPerfumeria.pl (dalej „Sklep”) oraz określają zasady 
obowiązujące pomiędzy członkiem Klubu a będącą właścicielem Sklepu firmą 
MultiBOX24.pl Krzysztof Wojno wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej 
prowadzonej przez Burmistrza Miasta Marki pod numerem 7916, z siedzibą w 
Markach przy ul. Ceglanej 8, 05-270 Marki, NIP: 125-079-74-83, NIP EU: 
PL1250797483, REGON: 140804320 (zwaną dalej "MultiPerfumeria.pl"). 
 
II. Warunki przystąpienia do Klubu i karta stałego klienta 
 
1. Przystąpienie do Klubu jest dobrowolne. 
2. Warunkiem przystąpienia do Klubu jest: 

a) założenie konta w Sklepie wraz z akceptacją postanowień 
„Regulaminu sklepu internetowego MultiPerfumeria.pl” umieszonego 
na http://www.multiperfumeria.pl (dalej „Regulamin”) oraz zgodą na 
otrzymywanie informacji w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną; 

b) dokonanie jednorazowych zakupów w Sklepie na kwotę minimum 
500 zł (bez kosztów wysyłki, po wszelkich ewentualnych upustach 
i rabatach); 

c) wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych 
dotyczących MultiPerfumeria.pl, w tym Sklepu i jego oferty. 

3. Klient Sklepu, który spełnił warunki określone w punkcie 2, otrzymuje 
Kartę Stałego Klienta (dalej „Karta”). Karta jest przekazywana wraz 
z zamówieniem, o którym mowa w punkcie 2 lit. b).   

4. Do jednego konta Klienta wydawana jest maksymalnie jedna Karta. 
5. Każda karta posiada unikalny 12 cyfrowy numer (dalej „Numer Karty”). 
6. Karty są wydawane Klientowi Sklepu nieodpłatnie. 
7. Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą. 
8. Karta nie jest zbywalna. 
9. Karta stanowi własność MultiPerfumeria.pl. 
10. Złożenie przez Klienta pierwszego zamówienia objętego rabatem 

wynikającym z uczestnictwa w Klubie oznacza zapoznanie się przez 
Klienta Sklepu (dalej „Członka Klubu”), zrozumienie oraz akceptację 
niniejszych Zasad Uczestnictwa. 

11. Karta nie jest kartą imienną i nie musi być podpisana przez Członka 
Klubu. Na Karcie nie widnieje imię i nazwisko Członka Klubu. 

 
III. Rabaty przypisane do karty 
 
1. Karta upoważnia Członka Klubu do zakupów w Sklepie z rabatem 

w wysokości do 5% oraz do korzystania z okresowych promocji dla 
Członków Klubu, z zastrzeżeniem ust. 4-6. 

2. Warunkiem uzyskania rabatu za zakupy dokonywane w Sklepie jest 
złożenie zamówienia przez Członka Klubu każdorazowo po zalogowaniu 
się do konta, o którym mowa w cz. II punkt 2 lit. a), do którego została 
przypisana wydana Karta. W takim przypadku rabat naliczany jest 
automatycznie. Nie jest możliwe przyznanie rabatu po złożeniu przez 
Członka Klubu zamówienia bez uprzedniego zalogowania się do konta, do 
którego została przypisana Karta.  

3. Karta jest przypisana do konta Członka Klubu. Możliwe jest przekazanie 
Numeru Karty innemu Klientowi Sklepu, dzięki czemu uzyska on przy 
realizacji zamówienia w Sklepie rabat w wysokości do 5%, 
z zastrzeżeniem ust. 4-6. Warunkiem przyznania tego rabatu jest złożenie 
zamówienia poprzez system internetowy Sklepu i podanie prawidłowego 
Numeru Karty jako kodu rabatowego najpóźniej w momencie składania 
zamówienia. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie jest możliwe 
przyznanie rabatu po akceptacji zamówienia przez Klienta Sklepu bez 
uprzedniego podania prawidłowego Numeru Karty. 

4. Cena, po której realizowana jest transakcja po przyznaniu rabatu 
Członkowi Klubu lub Klientowi Sklepu, o którym mowa w punkcie 3, nie 
może być niższa niż cena minimalna określona dla danego produktu przez 
MultiPerfumeria.pl. Rabaty nie sumują się z innymi promocjami lub 
rabatami oferowanymi przez Sklep.  

5. Na wybrane produkty oferowane przez Sklep mogą obowiązywać inne 
rabaty, niż wynikające z posiadanej Karty. 

6. Rabaty z dwóch lub więcej Kart nie sumują się. 
7. Karta uszkodzona w sposób uniemożliwiający jej identyfikację nie będzie 

honorowana. W razie zniszczenia lub zagubienia, Karta nie podlega 
wymianie. 

8. Uczestnictwo w Klubie nie jest związane z otrzymywaniem punktów i 
możliwością ich wymiany na produkty oferowane przez Sklep. Nie ma 
możliwości wymiany przyznanego rabatu na gotówkę. 

 
 

 
IV. Okres ważności Karty i zablokowanie Karty 
 
1. Karta jest ważna w okresie 1 roku od dnia jej aktywacji. Aktywacja na 

kolejny okres roczny możliwa jest na wniosek Członka Klubu. Przedłużenie 
Karty na kolejny okres roczny może być uzależnione od liczby lub wartości 
transakcji dokonanych przez Członka Klubu w poprzednim okresie 
rocznym.  

2. Rezygnacja Członka Klubu z otrzymywania informacji handlowych, 
o których mowa w cz. II punkt 2 lit. c)., może być podstawą do 
zablokowania Karty przez MultiPerfumeria.pl.  

3. Członek Klubu może w każdej chwili złożyć rezygnację z uczestnictwa 
w Klubie. W takim przypadku jego Karta zostaje zablokowana bez 
możliwości ponownej aktywacji Karty. 

4. MultiPerfumeria.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania Karty 
w każdym czasie bez podania przyczyn, w tym w szczególności 
MultiPerfumeria.pl ma prawo wykluczyć Członka Klubu z Klubu i 
zablokować Kartę, jeżeli Członek Klubu w okresie 1 roku poprzedzającego 
dzień utraty ważności Karty nie dokonał żadnego zakupu w Sklepie. 

5. W przypadku zablokowania Karty Klient Sklepu przestaje być Członkiem 
Klubu i traci prawo do otrzymywania rabatów wskazanych w niniejszych 
Zasadach Uczestnictwa. Karty zablokowanej nie można dalej używać. 

 
V. Ochrona danych osobowych 
 
1. Poprzez przystąpienie do Klubu Członek Klubu wyraża zgodę na 

umieszczenie swoich danych osobowych w bazie MultiPerfumeria.pl oraz 
na ich przetwarzanie przez MultiPerfumeria.pl w zakresie, o którym mowa 
w cz. X Regulaminu. 

2. W celu ochrony danych Członków Klubu oraz bezpiecznego stosowania 
Kart w przypadku telefonicznego zgłoszenia posiadacza Karty, 
MultiPerfumeria.pl ma prawo zadawać pytania w celu ustalenia 
tożsamości Członka Klubu. W przypadku odmówienia udzielenia 
odpowiedzi MultiPerfumeria.pl zastrzega sobie prawo do odmowy 
udzielenia informacji lub realizacji dyspozycji. 

 
VI. Zmiany i likwidacja Klubu 
 
MultiPerfumeria.pl zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Zasad 
Uczestnictwa oraz zawieszenia lub zakończenia działalności Klubu w każdym 
czasie bez podania przyczyn przy jednoczesnym powiadamianiu o tym 
Członków Klubu za pośrednictwem stron internetowych Sklepu lub 
w korespondencji bezpośredniej oraz do zablokowania Karty w każdym czasie. 
 
VII. Postanowienia końcowe 
 
1. W przypadku wprowadzenia nowych możliwości dla członków Klubu 

(np. zbieranie punktów lojalnościowych, oferty partnerskie, oferty 
specjalne i promocje) MultiPerfumeria.pl poinformuje Członków Klubu za 
pośrednictwem strony internetowej lub w bezpośredniej korespondencji.  

2. Wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem Klubu i używaniem 
Karty Członkowie Klubu mogą uzyskać telefonicznie lub drogą 
korespondencyjną od pracowników MultiPerfumeria.pl. 

3. Zasady Uczestnictwa wchodzą w życie z dniem 22 września 2010 roku. 


