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REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART LOJALNOŚCIOWYCH PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 

„Benefits by home&you” 

w okresie od dnia 11.03.2019 r. do dnia Wznowienia Programu Lojalnościowego 

 

§ 1. DEFINICJE 

Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia oznaczają: 

1. Organizator - BBK Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 15A, 80-180 Kowale 
k/Gdańska, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym 
przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000015349, o kapitale zakładowym 510.000,00 zł wpłaconym w 
całości, NIP 584-20-56-682, REGON 191337990, właściciela marki home&you. Kontakt 
telefoniczny z Organizatorem można uzyskać pod numerem telefonu: +48 58 762 20 20. 

2. Salon home&you - znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej sklep stacjonarny, w 
którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz pod marką 
home&you. 

3. Program Lojalnościowy – program lojalnościowy „Benefits by home&you” prowadzony przez 
Organizatora, w którym z tytułu uczestnictwa w programie lojalnościowym „Benefits by 
home&you” przyznawane są korzyści na zasadach określonych w Regulaminie. 

4. Produkty - artykuły wyposażenia wnętrz oferowane do sprzedaży w Salonach home&you. 
5. Uczestnik - klient Salonów home&you, który przystąpił do Programu Lojalnościowego na 

zasadach obowiązujących u Organizatora w okresie od dnia 20.08.2013 r. do dnia 10.03.2019 r. 
Uczestnikiem może być jedynie konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 
roku Kodeks cywilny (Dz.U. 2014, poz. 121 ze zm.). 

6. Karta Lojalnościowa – posiadająca indywidualny numer karta wydana przez Organizatora 
Uczestnikowi Programu Lojalnościowego w okresie od dnia 20.08.2013 r. do dnia 10.03.2019 r., 
uprawniająca do udziału w Programie Lojalnościowym oraz otrzymywania korzyści na zasadach 
określonych w Regulaminie. 

7. Złotówki Bonusowe - rabat kwotowy naliczany na Koncie Karty oraz wykorzystywany przez 
Uczestnika na zakup Produktów w Salonie home&you na zasadach określonych w Regulaminie. 

8. Konto Karty– przypisane do konkretnej Katy Lojalnościowej konto w Programie 
Lojalnościowym, na którym naliczane są Złotówki Bonusowe, na zasadach określonych w 
Regulaminie. 

9. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu Lojalnościowego określający zasady uczestnictwa w 
Programie Lojalnościowym w okresie od dnia 11.03.2019 r. do dnia Wznowienia Programu 
Lojalnościowego. 

10. Wznowienie Programu Lojalnościowego – rozpoczęcie świadczenia przez Organizatora usługi 
uczestnictwa w Programie Lojalnościowym „Benefits by home&you”  na nowych zasadach, 
określonych odrębnym Regulaminem Wznowionego Programu Lojalnościowego. 

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Program Lojalnościowy prowadzony jest przez Organizatora na zasadach określonych w 
Regulaminie oraz na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

2. Regulamin określa wiążące każdego Uczestnika zasady funkcjonowania Programu 
Lojalnościowego, w szczególności prawa i obowiązki Uczestnika wynikające z udziału w 
Programie Lojalnościowym, korzyści wynikające z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym 
oraz prawa i obowiązki Organizatora. 

3. Program Lojalnościowy, w zakresie przyznawanych Uczestnikowi korzyści, obowiązuje 
wyłącznie w Salonach home&you. Program Lojalnościowy, w zakresie przyznawanych 
Uczestnikowi korzyści, nie obowiązuje w sklepie internetowym prowadzonym przez 
Organizatora. 
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4. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym jest dobrowolne. 

 

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM 

1. Uczestnikiem jest jedynie osoba, która na zasadach obowiązujących u Organizatora w okresie  od 
dnia 20.08.2013 r. do dnia 10.03.2019 r. przystąpiła do Programu Lojalnościowego, otrzymała 
Kartę Lojalnościową oraz której Karta Lojalnościowa została aktywowana przez Organizatora.  

2. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym ustaje w przypadku: 

a. wypowiedzenia uczestnictwa w Programie Lojalnościowym  przez Uczestnika, zgodnie z 
postanowieniami ust. 3 poniżej; 

b. upływu terminu ważności Karty Lojalnościowej, zgodnie z postanowieniami §4 ust.11 
poniżej;  

c. zakończenia Programu Lojalnościowego. 

3. Uczestnik w każdym czasie może zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym 
poprzez złożenie Organizatorowi pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu uczestnictwa w 
Programie Lojalnościowym z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 
Oświadczenie Uczestnika o wypowiedzeniu uczestnictwa w Programie należy wysłać pisemnie 
na adres Organizatora wskazany w §1 Regulaminu lub adres mailowy marketing@home-
you.com. Uczestnik będzie uprawniony do wykorzystania zgromadzonych na Koncie Karty 
Złotówek Bonusowych w terminie miesiąca od daty złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu 
uczestnictwa w Programie.  

 

§ 4. KARTA LOJALNOŚCIOWA 

1. Posiadanie Karty Lojalnościowej jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w Programie 
Lojalnościowym oraz otrzymywania korzyści wynikających z uczestnictwa w Programie 
Lojalnościowym.  

2. Karta Lojalnościowa pozostaje własnością Organizatora. W przypadku ustania uczestnictwa 
Uczestnika w Programie Lojalnościowym, zgodnie z treścią §3 ust. 2 powyżej, Uczestnik jest 
zobowiązany do zwrotu Organizatorowi Karty Lojalnościowej poprzez jej odesłanie na adres 
wskazany w §1 powyżej lub oddanie  personelowi w dowolnym Salonie home&you.  

3. Karta Lojalnościowa posiada indywidualny numer, jest przypisana do jednego Konta Karty w 
Programie Lojalnościowym.  

4. W okresie obowiązywania Regulaminu, Karta Lojalnościowa jest kartą na okaziciela. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Uczestnika lub 
Uczestnikowi na skutek korzystania z Karty Lojalnościowej przez Uczestnika niezgodnie z 
postanowieniami Regulaminu. 

6. W przypadku utraty lub uszkodzenia Karty Lojalnościowej, Uczestnik zobowiązany jest do 
powiadomienia o tym fakcie Organizatora. Uczestnik powinien powiadomić Organizatora 
pisemnie poprzez złożenie stosownego pisma personelowi Salonu home&you lub poprzez 
wysłanie stosownej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy 
marketing@home-you.com lub listownie na adres Organizatora wskazany w § 1 Regulaminu.  

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na skutek utraty lub 
uszkodzenia Karty Lojalnościowej, w przypadku gdy Uczestnik nie powiadomi Organizatora o 
utracie lub uszkodzeniu Karty Lojalnościowej w sposób określony w ust. 6 powyżej.  

8. W przypadku utraty Karty Lojalnościowej Uczestnik jest uprawniony do otrzymania nowej Karty 
Lojalnościowej po powiadomieniu Organizatora o utracie Karty Lojalnościowej w sposób 
określony w ust. 6 powyżej. W przypadku wydania Uczestnikowi nowej Karty Lojalnościowej 
zostaje ona przypisana do dotychczasowego Konta Karty w Programie Lojalnościowym.  
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9. Karta Lojalnościowa jest ważna w okresie obowiązywania Regulaminu, zaś po przystąpieniu 
Uczestnika do Wznowionego Programu Lojalnościowego na zasadach określonych w § 10 
Regulaminu, przez okres tam wskazany.   

10. Karta Lojalnościowa wydana w przypadku, o którym mowa w ust. 8 powyżej, jest ważna w 
okresie wskazanym w ust. 9 powyżej. 

11. Karta Lojalnościowa zostaje unieważniona przez Organizatora w przypadku: 

a. wypowiedzenia uczestnictwa w Programie Lojalnościowym; 

b. powiadomienia Organizatora o utracie Karty Lojalnościowej w sposób określony w ust. 6 
powyżej;  

c. upływu terminu ważności Karty Lojalnościowej; 

d. w innych przypadkach wskazanych w Regulaminie.  

 

§ 5. WARUNKI PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 

1. Program Lojalnościowy polega na przyznawaniu Uczestnikom korzyści w związku z nabywaniem 

Produktów w Salonach home&you na zasadach określonych w Regulaminie. 

2. W ramach Programu Lojalnościowego za zakup przez Uczestnika Produktów w Salonach 

home&you naliczane są na Koncie Karty Złotówki Bonusowe. 

3. Złotówki Bonusowe zgromadzone na Koncie Karty stanowią rabat kwotowy udzielany na zakup 

Produktów w Salonie home&you w ten sposób, że wartość brutto Produktów zostaje 

pomniejszona o wartość Złotówek Bonusowych zgromadzanych na Koncie Karty i 

wykorzystanych przez Uczestnika przy danej transakcji zakupu Produktów (przy zakupie kilku 

Produktów cena brutto poszczególnych Produktów zostaje pomniejszona proporcjonalnie). 

4. Złotówki Bonusowe są naliczane na Koncie Karty w ten sposób, że  każde jednorazowo wydane w 

Salonie home&you 10 złotych (dziesięć złotych) brutto powiększa wartość zgromadzonych na 

Koncie Karty Złotówki Bonusowe o 50 groszy (pięćdziesiąt groszy) brutto. 

5. Naliczenie Złotówek Bonusowych na Koncie Karty wymaga dokonania zakupu Produktów w 

Salonie home&you oraz wyrażenia przez Uczestnika woli naliczenia Złotówek Bonusowych na 

Koncie Karty poprzez okazanie przez Uczestnika Karty Lojalnościowej lub podanie przez niego 

numeru Karty Lojalnościowej przed dokonaniem zapłaty za Produkty. Okazanie Karty 

Lojalnościowej lub podanie numeru Karty Lojalnościowej, po dokonaniu zapłaty za Produkty nie 

uprawnia do naliczenia Złotówek Bonusowych na Koncie Karty. 

6. Naliczenie Złotówek Bonusowych na Koncie Karty następuje w terminie 10 dni licząc od dnia 

następnego po dokonaniu zakupu Produktów w Salonie home&you stanowiącego podstawę do ich 

naliczenia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 21 poniżej. 

7. Złotówki Bonusowe są naliczane na Koncie Karty od rzeczywiście zapłaconej przez Uczestnika 

wartości brutto Produktów widniejącej na wystawionym przez personel Salonu home&you 

paragonie lub fakturze za zakup Produktów, co oznacza, że Złotówki Bonusowe nie przysługują 

od wartości udzielonych rabatów, zniżek, obniżek, przecen, w tym od wartości rabatu 

przyznanego w związku z wykorzystaniem Złotówek Bonusowych. 

8. Złotówki Bonusowe nie są naliczane na Koncie Karty przy zakupie przez Uczestnika w Salonie 

home&you karty podarunkowej home&you. 

9. Uczestnik dokonując zakupu Produktów w Salonie home&you ma prawo, a nie obowiązek, 

korzystania ze Złotówek Bonusowych zgromadzonych na Koncie Karty. 

10. Uczestnik dokonując zakupu Produktów w Salonie home&you decyduje o tym jaką kwotę 

Złotówek Bonusowych wykorzysta przy danej transakcji, z tym zastrzeżeniem, że minimalna cena 

każdego Produktu nabywanego w Salonie home&you z wykorzystaniem Złotówek Bonusowych 

wynosi 1 grosz. Uczestnik nie ma obowiązku wykorzystania wszystkich Złotówek Bonusowych 

zgromadzonych na Koncie Karty przy jednej transakcji. 

11. Uczestnik chcąc skorzystać przy zakupie Produktów ze Złotówek Bonusowych zgromadzonych na 

Koncie Karty zobowiązany jest okazać Kartę Lojalnościową oraz zgłosić zamiar skorzystania ze 

Złotówek Bonusowych przed dokonaniem zapłaty za Produkty w Salonie home&you. Brak 
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zgłoszenia przez Uczestnika chęci skorzystania przy danej transakcji ze Złotówek Bonusowych 

zgromadzonych na Koncie Karty do chwili dokonania zapłaty za Produkty oznacza, iż Uczestnik 

zaniechał korzystania ze Złotówek Bonusowych przy danej transakcji.  

12. W przypadku zwrotu Produktów, za zakup których Uczestnikowi zostały naliczone Złotówki 

Bonusowe na Koncie Karty, Organizator anuluje Złotówki Bonusowe naliczone na Koncie Karty 

za zakup zwróconych Produktów. 

13. W przypadku zwrotu Produktów, przy zakupie których Uczestnik skorzystał ze zgromadzonych na 

Koncie Karty Złotówek Bonusowych, Organizator dokonuje na Koncie Karty ponownego 

naliczenia Złotówek Bonusowych wykorzystanych przy zakupie zwróconych Produktów. 

14. Anulowanie lub naliczenie Złotówek Bonusowych na Koncie Karty, w przypadkach o których 

mowa w postanowieniach ust. 12 i 13 powyżej, następuje automatycznie w momencie 

zatwierdzenia dokonanego zwrotu Produktów. 

15. Złotówki Bonusowe zgromadzone na Koncie Karty w okresie obowiązywania Regulaminu tracą 

ważność po upływie 12 miesięcy od dnia następującego po dniu dokonania zakupu Produktów w 

Salonie home&you, z tytułu którego doszło do ich naliczenia. 

16. Uczestnikowi nie przysługuje żadna rekompensata z tytułu utraty ważności Złotówek 

Bonusowych zgromadzonych na Koncie Karty. 

17. Złotówki Bonusowe zgromadzone na Koncie Karty nie podlegają wymianie na gotówkę. 

18. Złotówki Bonusowe zgromadzone na Koncie Karty nie mogą być wykorzystane przy zakupie 

przez Uczestnika w Salonie home&you karty podarunkowej home&you. 

19. Złotówki Bonusowe zgromadzone na Koncie Karty nie mogą być przenoszone ani zbywane na 

rzecz osoby trzeciej, w tym przenoszone na inne Konto Karty. 

20. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad naliczania i wykorzystywania Złotówek 

Bonusowych, w szczególności zmiany wartości Złotówek Bonusowych naliczanych na Koncie 

Karty za zakup przez Uczestnika Produktów w Salonach home&you oraz wartości kwot 

jednorazowo wydanych w Salonie home&you uprawniających do naliczenia Złotówek 

Bonusowych na Koncie Karty, w trybie zmiany Regulaminu na zasadach określonych w § 9 

Regulaminu.  

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania rejestracji Złotówek 

Bonusowych na Konto Karty przy zakupie Produktów z przyczyn technicznych niezależnych od 

Organizatora (awaria systemu sprzedażowego, awaria systemu telekomunikacyjnego itp.). W 

takiej sytuacji naliczenie przez Organizatora Złotówek Bonusowych następuje niezwłocznie po 

usunięciu przyczyny awarii. W przypadku nienaliczenia Złotówek Bonusowych lub ich naliczenia 

w niewłaściwej wysokości Uczestnik ma prawo złożenia skargi na zasadach określonych w §8 

poniżej.   

22. Uczestnikowi poza korzyściami wskazanymi w Regulaminie mogą zostać przyznane przez 

Organizatora inne korzyści, w szczególności wszelkiego rodzaju gratisy, rabaty, zniżki, obniżki, 

bony, inne szczególne oferty cenowe lub produktowe. 

23. W przypadku zwrotu Produktów, przy zakupie których Uczestnik skorzystał z przyznanych przez 

Organizatora korzyści, o których mowa w ust. 22 powyżej, wykorzystane przy zakupie 

zwróconych Produktów korzyści nie podlegają zwrotowi przez Organizatora w jakiejkolwiek 

formie.  

24. Produkty nabyte przez Uczestnika w Salonie home&you z wykorzystaniem Złotówek 

Bonusowych lub przyznanych przez Organizatora korzyści, o których mowa w ust. 22 powyżej, 

podlegają zamianie albo zwrotowi zgodnie z obowiązującą w Salonach home&you polityką w tym 

zakresie oraz w przypadkach zgłoszenia reklamacji Produktów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. 2014, poz. 

121 ze zm.) dotyczącymi rękojmi, – zgodnie z Regulaminem sklepów stacjonarnych home&you.  

25. Konto Karty jest ważne przez okres ważności Karty Lojalnościowej, zgodnie z postanowieniami § 

4 Regulaminu. 

26. Wszelkie korzyści i prawa przysługujące Uczestnikowi z tytułu udziału w Programie 

Lojalnościowym nie mogą być przenoszone ani zbywane na rzecz osoby trzeciej, w tym innego 

Uczestnika. 
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§ 7. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE 

1. Regulamin Programu Lojalnościowego oraz Klauzula Informacyjna dla Uczestników 

Programu Lojalnościowego są dostępne na stronie internetowej www.home-you.com oraz w 

każdym Salonie home&you. Na zgłoszone personelowi Salonu home&you życzenie, 

Regulamin oraz Klauzula jest udostępniana do wglądu. 

2. Organizator porozumiewa się z Uczestnikami w sposób bezpośredni w Salonie home&you, a 

także telefonicznie, mailowo oraz pisemnie – w przypadku podania w tym celu danych przez 

Uczestnika.  

 

§ 8. SKARGI  

1. Wszelkie ewentualne skargi, związane ze świadczeniem usługi uczestnictwa w Programie 

Lojalnościowym, Uczestnik może zgłaszać na każdym etapie świadczenia tej usługi. 

2. Skargę należy skierować na piśmie na adres Organizatora (BBK S.A. 80-180 Kowale, ul. 

Magnacka 15A) z dopiskiem „Skarga – Program Lojalnościowy”. 

3. Skarga dla swojej skuteczności powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji, 

opis okoliczności stanowiących podstawę skargi oraz żądanie skargi.  

4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Uczestnik zostanie 

powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres 

korespondencyjny Uczestnika wskazany w skardze.  

 

§ 9. ZMIANA REGULAMINU 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie trwania Programu 
Lojalnościowego w przypadku: (i) zmiany podmiotowej Organizatora, (ii) zmian systemu 
technologicznego, obsługującego Program Lojalnościowy, (iii) zmian organizacyjnych i 
logistycznych w procedurach obsługujących Program Lojalnościowy.  

2. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, każda zmiana Regulaminu będzie ogłaszana przez 
Organizatora na stronie internetowej www.home-you.com. Informacja o zmianie Regulaminu 
oraz zmieniony tekst Regulaminu zostaną również podane w Salonach home&you. 

3. Obowiązująca wersja Regulaminu Programu Lojalnościowego oraz Klauzula Informacyjna dla 
Uczestników Programu Lojalnościowego oraz informacje o zmianach Regulaminu są dostępne 
na stronie internetowej www.home-you.com oraz w Salonach home&you.  

4. Zmieniony Regulamin obowiązuje Uczestnika w sposób wskazany w niniejszym ustępie, nie 
wcześniej jednak niż od daty wejścia w życie zmienionego Regulaminu, chyba że w tym 
terminie Uczestnik złoży oświadczenie o wypowiedzeniu uczestnictwa w Programie 
Lojalnościowym. W okresie wypowiedzenia, Uczestnika obowiązuje Regulamin w 
dotychczasowym brzmieniu. Postanowienia § 3 ust. 3 Regulaminu stosuje się odpowiednio.  

 

§ 10. WZNOWIENIE PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 

1. Informację Wznowieniu Programu Lojalnościowego na nowych zasadach Organizator 
zamieści na stronie internetowej www.home-you.com z odpowiednim wyprzedzeniem. 
Informacja o Wznowieniu wraz z tekstem Regulaminu Wznowionego Programu 
Lojalnościowego  zostaną również podane w Salonach home&you. 

2. W okresie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym jednak niż (1) jeden miesiąc od dnia 
Wznowienia Programu Lojalnościowego, Uczestnik będzie uprawniony do przystąpienia do 
Wznowionego Programu Lojalnościowego na zasadach określonych w Regulaminie 
Wznowionego Programu Lojalnościowego. 

3. W przypadku braku przystąpienia Uczestnika do Wznowionego Programu Lojalnościowego, 
Uczestnik będzie uprawniony do wykorzystania zgromadzonych na Koncie Karty Złotówek 
Bonusowych w terminie ich ważności. 
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4. W przypadku braku przystąpienia Uczestnika do Wznowionego Programu Lojalnościowego w 
terminie wskazanym w ust. 2 powyżej, po okresie wskazanym w ust.3 powyżej, uczestnictwo 
w Programie Lojalnościowym wygasa, a Karta Lojalnościowa traci ważność. 

 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu 
Lojalnościowego.  

2. Organizator zawiadomi o zawieszeniu lub zakończeniu Programu Lojalnościowego co 
najmniej jeden miesiąc przed planowanym zawieszeniem lub zakończeniem Programu 
Lojalnościowego poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.home-
you.com. Informacja o zawieszeniu lub zakończeniu Programu Lojalnościowego zostanie 
również podana w Salonach home&you. 

3. Uczestnik będzie uprawniony do wykorzystania zgromadzonych na Koncie Karty Złotówek 
Bonusowych w terminie miesiąca od zawieszenia lub zakończenia Programu 
Lojalnościowego, nie krócej jednak niż do dnia zawieszania lub zakończenia Programu 
Lojalnościowego.  

 


