
PROGRAM  LOJALNOŚCIOWY CEZAS PROFIT - REGULAMIN 

1. Program lojalnościowy Cezas PROFIT organizowany jest przez Firmę Przedsiębiorstwo 
Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie, ul. Łęczyńska 37, 20-309 Lublin. 

2. Uczestnikami programu są placówki oświatowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ich 
pracownicy, dokonujący zakupu związanego bezpośrednio z działalnością placówki 
oświatowej, zwani dalej Uczestnikami. 

3. Regulamin programu definiuje warunki i zasady udziału Uczestnika w programie 
Lojalnościowym Cezas PROFIT  oraz zasady przyznawania punktów. 

4. Program Cezas PROFIT ma na celu premiowanie Uczestników za zakupy dokonywane w 
firmie PZS Cezas Sp. z o.o. w Lublinie. 

5. Warunkiem przystąpienia do programu Cezas PROFIT jest przesłanie zamówienia na 
produkty z katalogu PZS Cezas Sp. z o.o w wybrany sposób: telefonicznie na nr 81 525 85 51 
lub 727 798 158, na nr fax: 81 525 86 93, przez sklep internetowy: www.cezas.com.pl, pocztą 
elektroniczną na adres: cezas@cezas.com.pl, lub u Przedstawiciela Handlowego PZS CEZAS 
Sp. z o.o. 

6. Warunkiem odebrania nagrody jest terminowa  zapłata za całość zakupu. 
7. Firma zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia nagród w jednej dostawie (całości). 
8. Realizacja zamówienia na towar z programu CEZAS PROFIT to koszt 1 zł. 
9. Zamówienia na wybrane nagrody za zgromadzone punkty należy przesyłać drogą pisemną na 

wypełnionym formularzu dostępnym na stronie internetowej www.cezas.com.pl, u 
Przedstawiciela Handlowego lub w Dziale Sprzedaży CEZAS. Wypełniony formularz prosimy 
wysłać pocztą elektroniczną na cezas@cezas.com.pl lub faksem na nr 81 525 86 93 

10. Zasady naliczania i wymiany punktów: 

a. Uczestnik programu otrzymuje punkty w przypadku zakupu towaru w firmie PZS 
CEZAS Sp. z o.o. w Lublinie. Program Lojalnościowy CEZAS PROFIT  nie 
obowiązuje przy zamówieniach realizowanych w drodze zapytań cenowych oraz 
postępowań przetargowych. 

b. Za każde 10 złotych wartości produktów objętych programem Uczestnik otrzymuje 
jeden punkt. 

c. Punkty będą przyznawane w oparciu o kwotę brutto, która widnieje na fakturze 
wystawionej przez PZS CEZAS Sp. z o.o. w Lublinie  

d. Punkty będą doliczane i dopisywane do konta Uczestnika programu po dokonaniu 
zapłaty w ustalonej na dokumencie sprzedaży formie za zakupione towary.  

e. Punkty będą odejmowane z konta Uczestnika w przypadku zwrotu nabytego towaru 
czyli wystawieniu korekty faktury zakupu i otrzymaniu należności przez Uczestnika. 

f. Punkty nie mogą być wymieniane na pieniądze. 
g. Punkty muszą być wykorzystane przez Uczestnika w terminie do 31.08.2018 roku. 
h. Uczestnik programu w wybranym przez siebie momencie dokonuje wymiany punktów 

na towary z katalogu PZS CEZAS Sp. z o.o. na rok 2016-18 lub na nagrody 
specjalne. Tabela przeliczeniowa oraz wykaz nagród specjalnych stanowią zał. Nr 1 
do Regulaminu. Nagrody wybierane z katalogu PZS CEZAS Sp. z o.o. w Lublinie 
liczone są po cenach katalogowych, aktualne promocje nie obejmują Programu 
Lojalnościowego.  

i. Na towar wydany w ramach programu CEZAS PROFIT zostanie wystawiona faktura 
obciążająca Uczestnika programu kosztem 1 zł brutto za każdą sztukę wydanego 
towaru.  

j. Towar zostanie dostarczony do Uczestnika w uzgodnionej formie. Dopuszczalne 
formy to wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy spedycyjnej, poprzez 
dołączenie do dostawy lub jako odbiór własny. Produkty zamówione i zrealizowane w 
ramach programu Lojalnościowego Cezas PROFIT nie podlegają wymianie oraz 
zwrotowi.  

k. Firma zachowuje możliwość udostępnienia za zebrane punkty innych równoważnych 
towarów, nie figurujących w katalogu. Zdjęcia zamieszczonych produktów mają 
charakter jedynie poglądowy.  

11. Wszelkich informacji na temat programu udziela PZS CEZAS Sp. z o.o. w Lublinie pod 
numerem tel. 81 525 86 93 lub 81 525 85 51.  
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12. CEZAS Sp. z o.o. w Lublinie zastrzega sobie prawo do zmiany towarów objętych programem i 
wartości punktowej.  

13. Ewentualne podatki lub opłaty związane z otrzymaniem nagrody rzeczowej w zamian za 
punkty ciążą na Uczestniku. 

14. CEZAS Sp. z o.o. w Lublinie zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu oraz 
zawieszenia lub zakończenia promocji w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w 
regulaminie oraz zawieszenie lub zakończenie programu nie może naruszać praw nabytych 
przez Uczestników do chwili zawieszenia lub zakończenia programu. 

15. Wszelkie ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji programu zostaną rozstrzygnięte 
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby CEZAS Sp. z o.o. w Lublinie. 

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu 
cywilnego. 

 

Zał. Nr 1  

TABELA PRZELICZENIOWA 

Ilość zebranych 
punktów 

Wartość towaru z 
katalogu  

 Ilość zebranych punktów Wartość towaru z 
katalogu 

100 15 zł  600 144 zł 

150 24 zł  800 200 zł 

200 34 zł  1000 260 zł 

250 45 zł  1200 324 zł 

300 57 zł  1400 392 zł 

350 70 zł  1600 464 zł 

400 84 zł  1800 540 zł 

450 99 zł  2000 620 zł 

500 115 zł  2500 800 zł 

 

NAGRODY SPECJALNE: 

Kubek KUBIKO 400 ml 50 pkt 

Plansza edukacyjna 100x70, wzór do wyboru, 150 pkt 

Elegancki komplet kawowy KUBIKO 12 el. - 350 pkt 
 
Lodówka podblatowa - 1600 pkt 
 
Fotel MANAGER - 1000 pkt 
 
Telewizor HYUNDAI 50 cali, Ful HD SMART - 5000 pkt  
 


