
Regulamin Programu “11 komplet GRATIS”

1. Organizatorem programu “11 komplet GRATIS” (dalej: Program) jest Grupa Zibi S.A. z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Wirażowej 119, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy
w Warszawie w XIII Wydziale Gospodarczym KRS pod numerem 0000718602, NIP
5223113927 (dalej: Organizator)

2. Program skierowany jest do Klientów, dokonujących zakupów w Salonach Muzycznych
RIFF na terenie całego kraju oraz sklepie internetowym www.riff.net.pl (dalej:
Salon/Salony)

3. Każdy Klient przystępujący do Programu otrzymuje kartę lojalnościową (dalej: Karta)
4. W ramach Programu, Klient zbiera na Karcie pieczątki za zakupione w Salonach oraz

stronie www.riff.net.pl: struny, pałki perkusyjne, naciągi perkusyjne, olejki do konserwacji
instrumentów lub stroiki do instrumentów dętych, które następnie - po uzbieraniu 10
(dziesięciu) pieczątek, może wymienić na określone niżej akcesoria muzyczne.

5. Jedna pieczątka odpowiada zakupowi jednego towaru z listy wskazanej w pkt. 5
powyżej.

6. Stawiając pieczątkę na Karcie, Doradca Klienta Riff wpisuje obok dodatkowo cenę
zakupionego towaru.

7. Pieczątka może zostać przystawiona wyłącznie bezpośrednio przy dokonywaniu zakupu
przez Klienta.

8. Po uzbieraniu 10 (dziesięciu) pieczątek, Uczestnik jest uprawniony do odbioru
akcesoriów o wartości odpowiadającej średniej cenie wszystkich wcześniejszych
zakupów objętych Programem (Kwota do wykorzystania).

9. Odbioru akcesoriów można dokonać tylko w Salonach stacjonarnych Riff na terenie
całej polski.

10. Akcesoria do wyboru obejmują: struny, pałki perkusyjne, naciągi perkusyjne, olejki do
konserwacji instrumentów oraz stroiki do instrumentów dętych.

11. Jeżeli cena wybranego przez Klienta towaru przekracza Kwotę do wykorzystania, Klient
może otrzymać ten towar jedynie pod warunkiem dopłaty brakującej ceny

12. Jeżeli cena wybranego przez Klienta towaru jest niższa od Kwoty do wykorzystania,
Klient nie może otrzymać reszty w gotówce.

13. Zebrane na Karcie pieczątki nie podlegają wymianie na środki pieniężne.
14. Prawo do skorzystania z Karty, jak również do wymiany pieczątek na akcesoria, ma

każdy okaziciel Karty.
15. W przypadku posiadania przez Klienta więcej niż jednej karty, uzbierane pieczątki

podlegają sumowaniu.
16. Karta ma nieograniczony okres ważności.
17. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Karty w sytuacji, w której

poweźmie uzasadnione wątpliwości co do autentyczności pieczątek na Karcie
18. Wszelkie pytania oraz reklamacje związane z Kartami lub Programem należy kierować

mailem na adres: marketing@riff.net.pl bądź pisemnie na adres: Grupa Zibi S.A., ul.
Wirażowa 119, 02-145 Warszawa z dopiskiem: Dział marketingu Riff.

19. Do złożonej reklamacji Organizator ustosunkuje się w ciągu 14 dni od dnia jej
otrzymania.

mailto:marketing@riff.net.pl


20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

21. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.riff.net.pl oraz w
Salonach Muzycznych RIFF

22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w tym do
zawieszenia lub zakończenia Programu w każdej chwili, przy czym:

a. o planowanych zmianach Organizator poinformuje na stronie internetowej
www.riff.net.pl oraz w Salonach Muzycznych RIFF na co najmniej 14 dni
przed dniem ich wejścia w życie, a

b. wprowadzane zmiany nie mogą naruszać praw Klientów będących
posiadaczami Kart, nabytych przed wejściem zmian Regulaminu w życie /
przed datą zawieszenia / zakończenia Programu

http://www.riff.net.pl



