PROGRAM LOJALNOŚCIOWY NA ECOBODY.PL:

ZBIERAJ PUNKTY*
WYMIENIAJ NA PRODUKTY!**
*10 punktów za każde 298 pln wydane w sklepie
** przelicznik punktów 10 pkt = 10 pln

Regulamin promocji znajduje się pod tym linkiem:

Jeśli jesteś zarejestrowanym klientem w sklepie ecobody.pl, automatycznie bierzesz
udział w programie lojalnościowym. Za dokonane zakupy i aktywność w naszym
sklepie przyznajemy Tobie punkty, które następnie możesz wymienić na dowolny
produkt z naszej oferty.

Dostajesz punkty za :
-każde wydane 298 zł w sklepie ecobody.pl (10 pkt)
-zapisanie się do newslettera (10 pkt)
-dodanie opinii o produkcie w serwisie www.ecobody.pl (2 pkt)

Regulamin:
1) punkty są przyznawane tylko zarejestrowanym klientom, którzy potwierdzili
rejestrację poprzez "kliknięcie" w link aktywacji, który przychodzi na podany e-mail
klienta przy rejestracji
2) 10 pkt na twoim koncie to 10 zł do wydania w naszym sklepie
3) punkty są naliczane od całkowitej wartości produktów w zamówieniu (bez
kosztów wysyłki)
4) wymiana punktów nie dotyczy produktów objętych promocją
5) wymiana punktów nie dotyczy kosztów wysyłki
6) po dokonaniu wymiany punków na produkt administrator ma 48h na akceptacje
zamówienia
7) brak możliwości przekazywania punktów z jednego konta na drugi
8) punkty przydzielane są na konto w momencie zmiany statusu na "przyjęte do
realizacji" *
9) w przypadku nieodebrania przesyłki pobraniowej przyznane punkty zostają
anulowane
10) program lojalnościowy działa od 11 maja 2020r
*Każde złożone zamówienie przechodzi przez etap "przyjęte do realizacji". Status ten
jest zaznaczany, kiedy zamówienie zostało już opłacone (przy płatności z góry) lub
przy płatności przy odbiorze - szykowana do wysłania.

Produkty wymienione z punktów programu lojalnościowego nie są wysyłane
osobno, lecz razem z kolejnym zamówieniem klienta.
Jeżeli klient nie złoży zamówienia w ciągu 30 dni, produkt/produkty wybrane z
programu lojalnościowego są anulowane, a odpowiednia liczba punktów wraca na
konto klienta.
Istnieje możliwość wysłania produktów wymienionych z punktów osobno, ale po
wcześniejszej informacji od klienta o sposobie dostawy i wpłacie przez klienta
odpowiedniej kwoty za kosztów wysyłki .

