
Regulamin Karty Stałego Klienta

1. Karta Stałego Klienta zwana dalej KSK to dokument uprawniający klienta do otrzymania rabatu w

zamian za wykonanie odpowiedniego zlecenia w punkcie Kodak Express Fotanka, zwanego dalej

KEF.

2. Warunki aktywacji karty KSK:

a) KSK może być aktywowana przy zamówieniu przez klienta min. 100 sztuk zdjęć, dowolnego

standardowego formatu,  z  dowolnego pakietu zniżkowego,  jednak bez korzystania w tym

czasie z innych promocji,

b) do aktywacji KSK niezbędne są dane klienta: imię, nazwisko, tel. kontaktowy oraz adres e-

mail.

Podanie  danych  jest  dobrowolne,  ale  konieczne  do  aktywacji.  Podanie  danych  jest

równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie, tj. przesyłanie za pomocą środków

komunikacji  elektronicznej  na  wskazany  adres  e-mail lub/i  nr  telefonu  informacji

handlowych, dotyczących produktów i usług punktu KEF, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane te będą służyły celom informacyjnym,

marketingowym i handlowym wyłącznie na potrzeby punktu KEF.

Klient  ma  prawo  do  wglądu  i  zmiany  swoich  danych,  które  będą  dostępne  pod

indywidualnym  numerem klienta  w  punkcie  KEF.  Numer  ten  zostanie  nadany klientowi

podczas  wprowadzania  danych  klienta  do  bazy  danych  punktu  KEF,  i  również  podczas

aktywacji, zostanie on umieszczony na odwrocie karty KSK klienta. 

c) należy uiścić jednorazową opłatę aktywacyjną, która wynosi 5 zł. 

3. Karta KSK jest ważna rok od dnia jej aktywacji (na odwrocie karty wystawiona zostanie data z

dnia jej aktywacji). 

4. KSK obowiązuje od następnego zlecenia, po aktywacji. 

5. KSK uprawnia do rabatu w wysokości 10%. 

6. Rabat z KSK udzielany jest tylko za okazaniem ważnej karty KSK. 

7. Rabat  z  KSK  dotyczy  zleceń  na  wywołanie  zdjęć  o  formatach  standardowych,  łączy  się  z

pakietami zniżkowymi. Nie dotyczy: zdjęć o nietypowych formatach, zdjęć do dokumentów, prac

laboranta, projektów gotowych typu: ramki cyfrowe, kolaże, kalendarze, ani żadnych towarów. 

8. Aby odnowić kartę KSK należy, podobnie jak przy zakładaniu karty (patrz pkt. 2): wykonać min.

100 zdj. oraz zaktualizować dane klienta (podane przy aktywacji). Odnowienie karty KSK jest

bezpłatne.  Opłata  za  kartę  KSK  wymagana  jest  jedynie  przy  wymianie  karty  na  nową,  co

następuje na wyraźne życzenie klienta, w przeciwnym razie klient po odnowieniu nadal posługuje

się tą samą kartą. 

9. W przypadku zagubienia, zniszczenia, bądź innego rodzaju utraty karty KSK, jedyną możliwością

jej przywrócenia jest jej ponowna aktywacja (patrz pkt. 2). 


