
Regulamin „Akcji Lojalnościowej Klocków Cobi” 

 

§ 1 Organizator Akcji Lojalnościowej 

1. Organizatorem „Akcji Lojalnościowej Klocków Cobi” (zwanej dalej Akcją) jest Cobi S.A. z siedzibą                   

w Warszawie (04-709), ul. Jaskrów 11, o kapitale zakładowym 3 850 000,00 zł NIP: 952-17-83-570, KRS: 

0000025310, REGON: 0132276278, zwany dalej Organizatorem. 

 

§ 2 Prawne regulacje dla Akcji Lojalnościowej 

 

1. Podstawę prawną Akcji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem 

określającym zasady Akcji.  

2. Akcja skierowana jest do osób dokonujących zakupu zestawów z asortymentu klocków Cobi. 

3. Celem Akcji jest nagradzanie klientów, którzy zakupili zestaw/ y klocków Cobi.  

4. Treść regulaminu dostępna jest w Sklepach, które przystąpiły do Akcji (zwanych dalej Partnerami) oraz         

na stronie www.cobi.pl.  

5. Partner zobowiązuje się do wydania paragonu, który potwierdza, w sposób nie budzący wątpliwości, 

że kwota wydana na zakup zabawek została przeznaczona na zestawy z asortymentu klocków Cobi. 

6. Z udziału w Akcji wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz pracownicy Partnerów. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków 

uczestnictwa w Programie i nie będzie dotyczyło istotnych elementów Programu (np. zmiany dotyczące 

wartości nagród). Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na www.cobi.pl. 

 

§ 3 Zasady oraz czas trwania Akcji Lojalnościowej 

 

1. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba pełnoletnia posiadająca Kartę Akcji Lojalnościowej Klocków Cobi 

(zwanej dalej Kartą Lojalnościową), która w okresie trwania Akcji dokona zakupu dowolnego zestawu/-ów                    

z asortymentu klocków Cobi, w sklepie Partnera (Lista Partnerów biorących udział w Akcji zamieszczona         

na stronie www.cobi.pl).  

2. Karta Lojalnościowa ważna jest tylko na terenie Polski oraz wydawana jest do wyczerpania zapasów. 

3. Osoby biorące udział w Akcji mogą posiadać jedną Kartę Lojalnościową. Karta Lojalnościowa wydawana jest 

na życzenie Klienta w sklepie Partnera przy zakupie dowolnego zestawu/-ów z asortymentu klocków Cobi       

na minimalną kwotę 30 zł brutto, jednocześnie otrzymując przy tym Naklejkę Promocyjną (zwaną dalej 

Naklejką) wydawaną za każde wydane 30 zł brutto. 

4. Uczestnik zbiera Naklejki na Karcie Lojalnościowej, wydawane za zakup towarów wymienionych                    

w § 3 pkt.1. Za każde 30 zł brutto (słownie: trzydzieści złotych) wydane przy jednorazowym zakupie klocków 

Cobi w Sklepie otrzymuje 1 (słownie: jedną) Naklejkę (np. za jednorazowo wydane 123 zł brutto wydane       

na klocki Cobi klient otrzymuje 4 naklejki). 

5. Naklejkę wraz z paragonem Uczestnik otrzymuje od Partnera zaraz po dokonaniu zakupu towarów 

wymienionych w § 3 pkt.1. 

6. Partnerzy zobowiązują się przyznawać Uczestnikowi Naklejki za nabycie zabawek z asortymentu klocków 

Cobi. 

7. Na paragonie oraz jego kopii powinno być w sposób nie budzący wątpliwości napisane, że kwota wydana     

na zakup zabawek została przeznaczona na zestawy z asortymentu klocków Cobi. W przeciwnym wypadku 

Partner ma prawo odmówić wydania nagrody. 

8. Uczestnik może zbierać Naklejki na Karcie Lojalnościowej i wymieniać je na nagrody do czasu zakończenia 

Akcji. Uczestnik chcąc wymienić Kartę Lojalnościową z Naklejkami na nagrodę musi dołączyć kopie 

paragonów, które potwierdzają zakup klocków Cobi. Nie można użyć tego samego paragonu dwa razy. 

9. Po zebraniu: 4 (słownie: czterech), 8 (słownie: ośmiu) lub 12 (słownie: dwunastu) Naklejek na Karcie 

Lojalnościowej, Uczestnik Akcji możne kolejno wymienić posiadane ilości Naklejek w sklepie Partnera z 

dostępnego asortymentu na następujące nagrody: 

a. za 4 naklejki można otrzymać dowolny dostępny zestaw klocków Cobi do 40 klocków                    

w opakowaniu lub figurkę w torebce. 

b. za 8 naklejek można otrzymać dowolny dostępny zestaw klocków Cobi do 100 klocków                

w opakowaniu. 

c. za 12 naklejek można otrzymać dowolny dostępny zestaw klocków Cobi do 200 klocków              

w opakowaniu. 
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8. Jeżeli na Karcie Lojalnościowej  znajduje się więcej naklejek niż jest to wymagane do nagrody to nadmiar jest 

uważany za wykorzystany. Wartości paragonów nie można dzielić między różne Karty Lojalnościowe tzn.      

w momencie wymiany nagrody, całą wartość paragonu można przypisać tylko do jednej Karty Lojalnościowej 

z Naklejkami, która zostanie wymieniona na nagrodę.    

9. Nagrodę Uczestnik odbiera w sklepie Partnera, z dostępnego asortymentu klocków Cobi do końca trwania 

Akcji. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.  

10. W sytuacji, gdy Karta Lojalnościowa zaginie lub zostanie skradziona, Naklejki zdobyte przez Uczestnika nie 

podlegają odtworzeniu. 

11. Akcja trwa od ogłoszenia rozpoczęcia do odwołania. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona                    

na www.cobi.pl. 

 

§ 4 Zakończenie lub zawieszenie Akcji 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Akcji w każdej chwili. 

2. W przypadku zakończenia Akcji, Organizator poinformuje o tym fakcie Partnerów i umieści informację           

na stronie internetowej www.cobi.pl 

3. W przypadku zakończenia Akcji, Uczestnik będzie mógł zbierać i wymieniać Naklejki, Karty Lojalnościowe 

wraz z kopiami paragonów na nagrody pod warunkiem, że zebrał ich odpowiednią ilość, w okresie do 30 dni 

od dnia ogłoszenia zakończenia Akcji.  

 

 

§ 5 Postanowienia Końcowe 

 

1. Organizator nie wydaje duplikatu Karty Lojalnościowej. 

2. Administratorem danych osobowych  jest Organizator. 

3. Organizator przetwarza informacje dotyczące Uczestników w celu realizacji niniejszej Akcji zgodnie                         

z niniejszym Regulaminem do obsługi reklamacji, a także w celach dowodowych. 

4. Dane osobowe Uczestników nie są wykorzystywane w celach marketingowych. 

5. Dane osobowe Uczestników, którzy złożyli reklamacje, są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu udzielenia 

odpowiedzi na reklamację zgodnie z Regulaminem. 

6. Reklamacje dotyczące Akcji powinny być zgłoszone pisemnie na adres korespondencyjny Organizatora 

(COBI S.A. ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa). Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny 

adres uczestnika, numer telefonu kontaktowego, dokładny opis i powód reklamacji oraz reklamowany produkt, 

jeżeli jest on przedmiotem reklamacji. 

7. Udział w Akcji jest dobrowolny i jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.  

8. Organizator musi rozpatrzyć reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.  

9. Dane osobowe podlegają ochronie na podstawie Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych. Osobom, które podały swoje dane osobowe przysługuje prawo do ich poprawiania zgodnie                     

z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.). 
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