
Regulamin Programu Lojalnościowego BPoints dla 
Wykonawców 

I. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin niniejszy (zwany dalej „Regulaminem”) określa 
szczegółowe zasady, zakres i warunki uczestnictwa w 
Programie Lojalnościowym BPoints dla Wykonawców 
(zwanym dalej „Programem”) oraz wymiany przyznanych 
punktów na nagrody, w tym w szczególności warunki ich 
przyznawania, zamawiania i dostarczania.  

2. Organizatorem Programu jest Blachprofil 2 Sp. z o.o. z 
siedzibą w Krakowie, przy ulicy Nadwiślańskiej 11/139, 
30-527 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział 
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000369912, 
posiadająca REGON: 121387608, NIP: 6762431701, zwana 
dalej „Organizatorem”. 

3. Uczestnikiem programu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba 
fizyczna zajmująca się zawodowo realizowaniem  robót 
związanych z wykonywaniem konstrukcji i pokryć 
dachowych, dokonująca zakupów modułowej dachówki 
blaszanej Zet Roof i Zet Look (dalej: „Produkty”), przy 
s p e łn i e n i u p o z o s t a ły c h wa r u n ków o k r eś l o ny c h 
Regulaminem. 

4. Uczestnictwo Programie jest dobrowolne i nieodpłatne.  

5. Zgłoszenie uczestnictwa w Programie oznacza akceptację 
przez Uczestnika postanowień Regulaminu.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany 
Regulaminu w każdy czasie i bez podania przyczyny. 
Obowiązująca wersja Regulaminu dostępna jest na stronie 
internetowej Programu, tj. www.am.bp2.pl. 

7. Program jest organizowany na terenie Polski, Słowacji, Czech 
i Węgier oraz trwa od 10 lutego 2017 roku do 31 grudnia 
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2017 roku. 

II. Zasady udziału w Programie 

1. Uczestnik, chcąc przystąpić do Programu dokonuje swojej 
rejestracji w jeden z następujących sposobów:  

a) poprzez rejestrację na stronie internetowej Programu 
(www.am.bp2.pl) przez poprawne wypełnienie formularza 
rejestracyjnego. Po tak dokonanej rejestracji Użytkownik 
otrzymuje SMS na numer telefonu podany w formularzu 
rejestracyjnym zwierający hasło dostępu do swojego 
konta na Stronie internetowej Programu  

b) poprzez rejestrację telefoniczną za pośrednictwem 
numeru telefonu uruchomiony przez Organizatora do 
obsługi Programu, który dostępny jest na materiałach 
promocyjnych Programu (dalej: Infolinia) polegającą na 
uprzednim wysłaniu na Infolinię przez Uczestnika SMS-a 
zawierającego w swojej treści kod podany na kuponie 
dołączonym do Produktów i po oddzwonieniu do niego 
przez Organizatora,  podaniu danych do rejestracji. 

2. Wypełnienie formularza o którym mowa w pkt 1 lit. a) lub 
wysłanie SMS-a, o którym mowa pkt 1 lit. b) oznacza 
złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych Uczestnika przez Organizatora i 
akceptację Regulaminu. 

3. Każdy Uczestnik posiada tylko jedno konto w Programie.   

4. Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować ze 
swojego udziału w Programie, po pisemnym poinformowaniu 
o tym fakcie Organizatora. Z chwilą złożenia takiego 
oświadczenia wszystkie punkty Uczestnika zgromadzone na 
koncie takiego Uczestnika zostaną anulowane. 

5. Przystąpienie do Programu zostaje potwierdzone przez 
Organizatora w wiadomości SMS przesłanej na telefon 
podany przez Uczestnika przy rejestracji w Programie.  



6. Identyfikatorem Uczestnika w Programie jest jego numer 
telefonu podany przez Uczestnika przy rejestracji w 
Programie. 

7. Uczestnicy, którzy przystąpili do Programu, automatycznie 
pozostają uczestnikami kolejnych jego edycji. 

III. Dane osobowe 

Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Zasadach 
przetwarzania danych Uczestników Programu Lojalnościowego 
BPoints dla Wykonawców. 

IV. Zasady  przyznawania punktów Uczestnikowi 

1. Organizator dołącza do Produktu kupon (w formie zdrapki) 
zawierający kod o wartości punktowej równej 100 (słownie: 
stu) punktom. Jednocześnie Organizator zastrzega: 
a) możliwość niedołączania kuponu do każdego egzemplarza 

Produktu, 
b) możliwość unieważnienia kuponu (oraz kodu) w każdym 

czasie trwania Programu, 
c) automatyczną utratę ważności kuponu (oraz kodu) z 

upływem roku kalendarzowego, w którym został wydany. 

2. Uczestnik ma możliwość naliczenia punktów wyłącznie po 
nabyciu Produktu zawierającego kupon i przesłaniu na 
Infolinię SMS-a zawierającego w swojej treści kod znajdujący 
się na kuponie z numeru telefonu podanego przez Uczestnika 
przy rejestracji w Programie. 

3. Punkty naliczane i przydzielane są przez Organizatora. 

4. Punkty przyznane w wyniku błędu systemu informatycznego 
lub pomyłki pracowników Organizatora zostaną anulowane. 

5. Punkty nie są zbywalne i nie można ich zamienić na 
równowartość pieniężną. 



6. Punkty przyznawane w Programie można wykorzystać jedynie 
w sposób określony w Regulaminie. 

7. Konto jest przypisane tylko do jednego Uczestnika i tylko on 
jest dysponentem gromadzonych na nim Punktów. Punkty 
zgromadzone na jednym Koncie i przypisane do Uczestnika 
nie mogą być przekazane w żaden sposób innemu 
Uczestnikowi Programu. 

8. Uczestnik może sprawdzić liczbę zgromadzonych punktów w 
Programie: 
a) poprzez uzyskanie informacji telefonicznej dzwoniąc na 

Infolinię lub wysyłając SMS-a o treści „SALDO” z numeru 
telefonu podanego przez Uczestnika przy rejestracji w 
Programie lub 

b) poprzez zalogowanie na swoje indywidulane konto na 
stronie www.am.bp2.pl. 

9. Niewykorzystane punkty w danej edycji Programu przechodzą 
na kolejną, w razie jej zorganizowania przez Organizatora. 

V. Nagrody 

1. Uczestnik może wymienić zgromadzone punkty na nagrody, 
zgodnie z aktualną ofertą w katalogu nagród przedstawioną 
na stronie www.am.bp2.pl na zasadach określonych w 
Regulaminie. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany katalogu nagród w 
trakcie trwania Programu. 

3. W katalogu nagród  Programu wskazane jest ile punktów 
warta jest dana nagroda. 

4. Wymiana punktów na nagrody możliwa jest po uzyskaniu 
przez Uczestnika co najmniej 1000 punktów. 

5. Organizator umożliwia wysłanie zlecenia odbioru nagrody 
przez cały okres trwania Programu. 
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6. W celu wymiany punktów Uczestnik musi: 
a) wysłać SMS-a o treści „NAGRODA.NR” z numeru 

telefonu podanego przez Uczestnika przy rejestracji w 
Programie lub 

b) zalogować się swoje indywidulane konto na stronie 
www.am.bp2.pl. i postępować zgodnie z dostępnymi tam 
instrukcjami Organizatora. 

7. W momencie wysłania zlecenia odbioru nagrody, punkty 
odpowiadające nagrodzie zostają odjęte z konta Uczestnika. 

8. W zamian za zgromadzone punkty Uczestnicy będą 
uprawnieni do otrzymania specjalnego rabatu wynoszącego 
do 99% wartości nagrody, cena jej zakupu nie może być 
jednak mniejsza niż 1 zł brutto. Cena ta zostanie uiszczona w 
formie pobrania podczas dostawy zamówionych nagród.  

9. Nagrody dostarczane są przez pracownika Organizatora w 
okresie 30 dni od momentu zgłoszenia odbioru nagrody przez 
Uczestnika. Nagrody dostarczane są na koszt Organizatora. 
Jeśli zamówienie obejmuje więcej nagród, mogą one zostać 
dostarczone łącznie. Do nagrody dołączona będzie faktura lub 
paragon fiskalny wystawione przez Organizatora jako 
potwierdzenie wydania nagrody. 

10.Nagrody zostaną wysłane na adres, który Uczestnik podał 
przystępując do Programu lub na adres, który wynika ze 
zmienionych przez Uczestnika danych, zgodnie z 
Regulaminem. 

11.Przy odbiorze nagrody Uczestnik zobowiązany jest sprawdzić, 
czy jest ona zgodna z zamówieniem i czy nie widać śladów 
zniszczenia. Jeśli nagroda została uszkodzona w czasie 
transportu, należy zażądać sporządzenia pisemnego protokołu 
przez przedstawiciela Organizatora i odmówić odbioru 
nagrody. Odbierając nagrodę Uczestnik składa podpis na 
pokwitowaniu odbioru nagrody. 

12.Jeżeli nie będzie możliwe dostarczenie nagrody z tego 
powodu, że artykuł nie jest dostępny, Uczestnik zostanie o 
tym fakcie powiadomiony najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia 
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zamówienia nagrody. 

13.Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji punktów 
zgromadzonych przez Uczestnika, danych podanych przez 
niego lub uprawnienia do udziału w Programie przed 
odbiorem Nagrody, pod kątem ich rzetelności i prawdziwości. 
W celu weryfikacji tych danych Organizator uprawniony jest 
do skontaktowania się z Uczestnikiem. Organizator zastrzega 
sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia na Nagrodę w 
przypadku podania przez Uczestnika b łędnych lub 
nieprawdziwych danych, a Uczestnikowi nie przysługują 
względem Organizatora żadne roszczenia z tym związane.  

14.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany, czasowego 
wst rzymania wydawania lub wycofan ia nagrody 
przewidzianego w ofercie, z przyczyn od siebie niezależnych 
(np. zaprzestanie przez dostawcę produkcji towarów, których 
nagroda dotyczy, istotna zmiana terminów dostaw do 
Organizatora). 

VI. Nagroda specjalna 

1. Poza nagrodami, których zasady przyznawania określone 
zostały w pkt V Regulaminu, maksymalnie 15 Uczestnikom, 
którzy na dzień 31 grudnia 2017 r. zbiorą największą ilość 
punktów spośród wszystkich Uczestników Programu, 
zostanie przyznana nagroda specjalna. O przyznaniu Nagrody 
specjalnej Uczestnicy informowani będą pisemnie. 

2. Nagrodą specjalną będzie przejazd na fotelu pilota w 
rajdowym samochodzie kierowanym przez Adama Małysza 
na odpowiednio zabezpieczonym odcinku drogi albo torze 
rajdowym lub wyścigowym (dalej „Nagroda specjalna”). 

3. O przyznaniu Uczestnikowi Nagrody specjalnej decyduje 
spełnienie kryterium  określonego w punkcie VI.1 
Regulaminu oraz prawidłowe wypełnienie Formularza 
Zg łoszeniowego, okreś lającego warunki udzia łu w 
wydarzeniu stanowiącym Nagrodę specjalną. Na podstawie 
przes łanych Formularzy Zg łoszeniowych zostanie 
sporządzona lista osób uczestniczących w wydarzeniu 



stanowiącym Nagrodę specjalną.  

VII. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega możliwość czasowej niedostępności 
konta Uczestnika w całości lub w części jego funkcjonalności 
w celu przeprowadzenia niezbędnych czynności serwisowych. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 
szkody, straty lub inne niedogodności poniesione przez 
Uczestnika w związku z uczestnictwem w Programie. 
Organizator nie ponosi także odpowiedzialności z tytułu 
gwarancji oraz rękojmi na nagrody. 

3. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady 
organizacji Programu. Wszelkie materiały promocyjne lub 
reklamowe mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą 
stanowić podstawy wysuwania w stosunku do Organizatora 
jakichkolwiek żądań lub roszczeń. 

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się 
odpowiednie przepisy obowiązujące na terenie Polski, w tym 
w szczególności Kodeksu cywilnego. 

5. Wszelkie spory mogące powstać w związku z niniejszym 
Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd powszechny 
właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Organizatora. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu 
bez podawania przyczyny                    w okresie 30 dni od 
momentu ogłoszenia takiej informacji. 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 lutego 2017 r.


