Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu
lojalnościowego Msexpert.pl, organizowanego przez MS expert Szczepan
Wydrych z siedzibą w Katowicach (40405), ul. Oswobodzenia 91, Tel.: 32
228 01
32, Fax: 32 228 01 32, NIP: 9542242454, REGON 240599850, W
szczególności Regulamin niniejszy określa prawa i obowiązki Organizatora
Programu oraz uczestniczących w nim osób.
Regulamin:

§1
. Organizatorem Programu jest MS expert Szczepan Wydrych z siedzibą
w Katowicach (40405), ul. Oswobodzenia 91, Tel.: 32 228 01 32, Fax: 32
228 01 32, NIP: 9542242454, REGON 240599850,

§2
. Program organizowany przez MS expert, przeprowadzany jest na
stronie msexpert.pl oraz sklepach stacjonarnych "Ms expert Oswobodzenia
91" oraz "Ms expert oddział Mysłowice Oświęcimska 3" który polega na
tym, że Klient, będący Uczestnikiem Programu, może gromadzić Punkty za
nabywanie towarów i usług na własne potrzeby w Sklepach MS expert.
Punkty uprawniają uczestnika do otrzymania rabatów i innych korzyści na
zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
2.1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym msexpert.pl (założenia
konta Uczestnika) należy wypełnić formularz rejestracyjny, zaakceptować
regulamin sklepu internetowego msexpert.pl oraz wyrazić zgodę na
przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania,
ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług
świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień klienta.

2.2. Rejestracja w sklepie internetowym msexpert.pl, jak również
korzystanie z funkcjonalności sklepu internetowego msexpert.pl są
nieodpłatne.
2.3. Po zarejestrowaniu się w sklepie internetowym msexpert.pl
każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w
formularzu rejestracyjnym.
2.4. W celu usunięcia konta klienta ze sklepu internetowego
msexpert.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie
konta.
§3
. Uczestnictwo w programie i podanie związanych z nim danych jest
całkowicie dobrowolne.

§4
. Do programu mogą przystąpić jedynie osoby pełnoletnie.

§5
. Uczestnik może posiadać w danym czasie tylko jedno konto
uczestnika. W przypadku naruszenia tego postanowienia organizator ma
prawo zamknąć założone w późniejszym okresie konta uczestnika i
unieważnić wszystkie Punkty zebrane na zamkniętych z tej przyczyny
kontach.

§6
. Przyznawanie punktów.

6,1 Punkty przyznawane są na konto uczestnika za nabycie towarów lub
usług w sklepach stacjonarnych Ms expert oraz w sklepie internetowym

6,2 Przelicznik standardowy punktów określa się następująco: 1 punkt za 1
zł wydany w Sklepach Ms expert oraz w sklepie internetowym w przypadku
transakcji bez rabatu oraz 1 punkt za kwotę 2 zł wydaną w sklepach Ms
expert w przypadku transakcji z wykorzystaniem rabatu.
6,3 Punkty będą zarejestrowane i pojawią się na koncie uczestnika po
opłaceniu zamówienia albo po spełnieniu wszystkich warunków promocji
odbywającej się na odrębnych zasadach i w terminie określonym w
warunkach danej promocji.
6,4 Informacje o przeliczniku standardowym punktów oraz rodzajach
towarów i usług objętych programem będą zamieszczone w materiałach
informacyjnych oraz na stronie internetowej programu (sekcja program
lojalnościowy www.msexpert.pl)
6,5 Oprócz punktów przyznawanych za zakup towarów lub usług według
przelicznika standardowego (pkt 6.2.), Punkty mogą także być
przyznawane na konto uczestnika ramach innych programów bądź akcji
promocyjnych, na zasadach w nich określonych.
6,6 Późniejsza niż przy zakupie rejestracja punktów na konto uczestnika,
na podstawie paragonów lub innych dowodów dokonania transakcji, nie
jest możliwa.
6,7 W przypadku gdy uczestnik zwróci nabyte towary, punkty, które zostały
przyznane za ich zakup, będą odejmowane z konta uczestnika.
6,8 Punkty i prawa z nimi związane uzyskiwane w ramach programu nie
mogą być sprzedawane, przenoszone ani zbywane w inny sposób, w
szczególności pomiędzy różnymi kontami należącymi do różnych
uczestników.
6,9 Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany punktów na
pieniądze.
6,10 Ms expert zastrzega sobie możliwość odmówienia uczestnikowi
możliwości dokonania zakupu z naliczeniem punktów w przypadku zakupu

produktów w ilościach hurtowych lub produktów kupowanych w takich
okolicznościach, które wskazują, że zakup jest dokonywany przez
uczestnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością zarobkową
lub gospodarczą, a w szczególności w celu ich dalszej odsprzedaży. Ms
expert zastrzega sobie również prawo wykluczenia z programu uczestnika
dokonującego takich zakupów.
6,11 W przypadku stwierdzenia nabycia towarów z naliczeniem punktów w
celu związanym z działalnością zarobkową lub gospodarczą, Ms expert
zastrzega sobie możliwość odjęcia z konta uczestnika punktów, które
zostały przyznane za nabycie tych towarów.

§7
. Wymiana punktów na nagrody.

7,1 Rabatów uzyskanych w ramach programu nie można kumulować, nie
można ich też łączyć z innymi rabatami lub promocjami organizowanymi
przez Ms expert.
7,2 Katalog nagród jest dostępny w zakładce "Program Lojalnościowy"
7,3 Wymiana Punktów powoduje obniżenie salda punktowego o liczbę
punktów przypisanych danej nagrodzie lub kuponowi w katalogu albo
ofercie dodatkowej. Obniżenie salda następuje z chwilą odebrania nagrody
lub wykorzystania kuponu przez uczestnika.
7,4 Odbiór nagrody jest możliwy tylko po wcześniejszym uzgodnieniu w
sklepach stacjonarnych Ms expert (Katowice ul Oswobodzenia 91.
Mysłowice Oświęcimska 3)
7,5 Wymiany punktów na nagrodę może dokonać Uczestnik nie zalegający
z płatnościami w MS expert Szczepan Wydrych.

7,6 W przypadku zaległych płatności względem MS expert Szczepan
Wydrych, Uczestnik może zbierać punkty, jednak ich realizacja jest
możliwa po uregulowaniu zaległych płatności.
7,7 Za płatności zaległe nie uważa się płatności terminowych, których
termin uregulowania jeszcze nie upłynął.
§8 
Postanowienia końcowe.
8,1 MS expert Szczepan Wydrych zastrzega sobie prawo do zmiany
regulaminu z ważnych przyczyn
technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się
skuteczna w terminie
wskazanym przez MS expert Szczepan Wydrych , nie krótszym niż 7 dni
od momentu udostępnienia
na stronie Sklepu Internetowego msexpert.pl zmienionego regulaminu.
Zamówienia złożone przez klientów przed wejściem w życie zmian
regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień
regulaminu.

