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Drogi Klubowiczu!

Witamy w społeczności Klubu 5*. Już od dziś otrzymujesz dostęp do szerokiego wyboru produktów
w atrakcyjnych cenach.

Więcej niż program lojalnościowy!
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Bezpłatna dostawa dla zamówień powyżej 400 zł
Prezent powitalny
Bezpłatna infolinia 800 803 805
Priorytetowa obsługa Klienta
Aż 60 dni na zwrot towaru
Pakiet zniżek członkowskich
Atrakcyjne promocje w każdym miesiącu
Kupony rabatowe nawet do 80 zł
Darmowy katalog prosto do Twojej skrzynki

Dbamy o to, aby Twoje zakupy były niezapomniane, dlatego przez cały rok masz okazję korzystać z wyjątkowych
promocji oraz niespodzianek, o których będziemy Cię na bieżąco informować. Już teraz otrzymujesz Prezent Powitalny
przygotowany specjalnie dla członków Klubu 5*. Dodatkowo wraz z kartą przesyłamy kupony rabatowe, dzięki którym
będziesz kupować jeszcze taniej. Skorzystaj z okazji i rozpocznij zakupy w wyjątkowych ofertach już dziś!
Życzymy dużo radości z zakupów.
Z pozdrowieniami
Ewa Konarzewska
Marketing Manager

1 200 000 Klubowiczów.

Ponad
To Klub, który daje Ci więcej!

www.klub-5.pl

800 803 805

Regulamin Klubu 5*
§ 1 Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin określa zakres i warunki uczestnictwa w Klubie 5*.
1.2 Organizatorem oraz zarządcą Klubu 5* jest Studio Moderna Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa, wpisaną
do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000181026,
NIP 782-22-83-192, o kapitale zakładowym wynoszącym 3 208 000 złotych
(zwanym dalej Organizatorem).
1.3 Klub jest prowadzony pod nazwą „Klub 5*” i zwany jest dalej „Klubem”.
1.4 Klub rozpoczyna swoją działalność 01.01.2010 r. i trwa bezterminowo do odwołania.
1.5 Regulamin obowiązuje Organizatora i członków od momentu jego ogłoszenia.
1.6 Działalność Klubu prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2 Słowniczek użytych pojęć

2.1 Klub 5* - Klub dla Klientów sklepu Top Shop, Dormeo, Delimano, którzy
wykupili członkostwo na zasadach określonych w § 3 pkt. 3.1.
2.2 Miejsca objęte działaniem Klubu – miejsca sprzedaży towarów przez
Organizatora, tj. sklepy internetowe: www.topshop.pl, www.dormeo.pl,
www.delimano.pl, sklepy stacjonarne Top Shop (adresy sklepów dostępne
na stronie www.topshop.pl, w Biurze Obsługi Klienta 22 512 54 00).
2.3. Klubowicz – Klient, który wykupił Kartę Klubową i uzyskał prawa członka
Klubu 5* na okres 12 miesięcy.
2.4 Karta Klubowa – Karta członkowska Klubu 5* ważna przez okres 12 miesięcy.
2.4 Cena klubowa – jest to cena specjalna, z której mogą skorzystać wyłącznie
członkowie Klubu 5.

§ 3 Przystąpienie do Programu

3.1 Warunkiem przystąpienia do Klubu jest wykupienie członkostwa
(potwierdzonego Kartą Klubową oraz indywidualnym numerem Klienta)
na poniższych zasadach:
– członkostwo 12-miesięczne dla Klientów przystępujących po raz pierwszy
do Klubu – opłata wynosi 99 zł brutto
– członkostwo 12-miesięczne dla Klientów przedłużających członkostwo
o kolejne 12 miesięcy – opłata wynosi 79 zł brutto
3.2 W przypadku zakupu Karty w sklepach stacjonarnych należy wypełnić
w sposób kompletny oraz zgodny z prawdą formularz zgłoszeniowy
i przekazać go sprzedawcy sklepu. Dane Klienta zostają wprowadzone do
systemu przez sprzedawcę a formularz zgłoszeniowy przekazany do Biura
Obsługi Klienta. W ciągu 30 dni klient otrzymuje pocztą Kartę Klubową
na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
3.3 Członkostwo w Klubie rozpoczyna się z chwilą dokonania opłaty za
członkostwo. Po upływie okresu ważności karty tj. 12 miesięcy, członkostwo
wygasa i Karta ulega dezaktywacji. Warunkiem ponownej aktywacji Karty
jest nabycie członkostwa w Klubie na kolejny okres rozliczeniowy.
3.4 Wydanie Karty Klubowej nastąpi w ciągu 14 dni od wykupienia członkostwa.

§ 4 Warunki udziału w Programie

4.1 Klubowiczem może być osoba fizyczna, pełnoletnia.
4.2 Karta Klubowa wydawana jest przez Organizatora i wysyłana do Klubowicza
na jego koszt za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera lub innych
dostawców.
4.3 Karta Klubowa jest własnością Organizatora i może się nią posługiwać
wyłącznie Klubowicz, któremu została wydana oraz członkowie jego
najbliższej rodziny.
4.4 Wszelkie zmiany teleadresowe należy niezwłocznie zgłaszać do
Organizatora.
4.5 Karta Klubowa nie jest kartą kredytową, bankomatową ani kartą płatniczą.
4.6 Karta Klubowa ważna jest tylko i wyłącznie po dokonaniu opłaty
członkowskiej określonej w § 3 pkt.3.1.
4.7 Każdy Klubowicz może przedłużyć członkostwo w Klubie, przed upływem
ważności członkostwa w dowolnym czasie lub w ciągu 2 tygodni
od wygaśnięcia członkostwa.

§ 5 Przywileje Klubowiczów

5.1 Organizator przyznaje Klubowiczowi następujące przywileje:
5.1.1 Wraz z przystąpieniem do Klubu, Klubowicz otrzymuje gwarantowany
Prezent Powitalny.
5.1.2 Wraz z Kartą Klubową Klubowicz otrzymuje powitalne kupony
rabatowe na zakupy w sklepie Top Shop, Dormeo, Delimano. Mogą być one
wykorzystane przy zakupach telefonicznych, przez Internet oraz w sklepach
stacjonarnych.
– 2 kupony każdy po 20 zł – dla Klienta, który wykupił Kartę Klubową i stał się
członkiem Klubu 5*.

– 4 kupony każdy po 20 zł – dla Klubowicza, który przedłuża członkostwo
w Klubie na kolejne 12 miesięcy.
5.1.3 Kupony rabatowe odliczane są od cen klubowych oraz od najdroższego
produktu w zamówieniu, z wyłączeniem Karty Klubowej. Jeśli produkty nie
posiadają cen klubowych, kupony rabatowe odliczane są od cen regularnych.
5.1.4 Kupony ważne są przez 90 dni od daty wykupienia członkostwa.
5.1.5 Każdy kupon może być wykorzystany jednokrotnie przy zakupach
powyżej 200 zł dla produktów nieprzecenionych. Kupony nie łączą się
z ofertami specjalnymi, innymi kuponami i rabatami.
5.1.6 Wraz z Kartą Klubową Klubowicz otrzymuje e-book powitalny.
Zostanie on przekazany Klubowiczowi drogą e-mailową w ciągu 7 dni od
wykupienia lub przedłużenia członkostwa w Klubie, na adres e-mail podany
przez Klienta.
5.1.7 Posiadacze Karty Klubowej uprawnieni są do korzystania z cen klubowych
oznaczonych w katalogach, sklepach stacjonarnych oraz na stronie internetowej
czerwoną czcionką lub też gdy są prezentowane telefonicznie przez konsultantów
na infolinii oraz sprzedawców w sklepach stacjonarnych.
5.1.8 Dla Klubowiczów przygotowywane będą oferty specjalne prezentowane
za pomocą następujących nośników: w katalogach, na stronie www.topshop.
pl, www.dormeo.pl, www.delimano.pl, www.klub-5.pl oraz przez newsletter,
e-mail, sms i telefonicznie.
5.1.9 Klubowicz ma możliwość korzystania z bezpłatnej infolinii: 800 803 805.
5.1.10 Klubowiczowi przysługuje skrócony czas rozpatrywania reklamacji
z 14 do 5 dni roboczych.
5.1.11 Klubowiczowi przysługuje darmowa dostawa kurierska dla zamówień
powyżej 400 zł.
5.1.12 Klubowiczowi przysługuje wydłużony okres zwrotu nieużywanego
towaru z 30 do 60 dni od dnia doręczenia przesyłki.
5.1.13 Z Karty Klubowej może korzystać najbliższa rodzina Klubowicza.

§ 6 Postanowienia końcowe

6.1 Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym
Regulaminie bez podania przyczyny. O wszelkich zmianach Klubowicze będą
informowani z odpowiednim, co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem
w ogłoszeniach umieszczonych na stronie internetowej www.klub-5.pl,
w katalogu, lub przez sms, e-mail lub telefonicznie.
6.2 W przypadku stwierdzenia niewłaściwego lub niezgodnego z prawem
korzystania z Kart Klubowej oraz naruszenia postanowień niniejszego
regulaminu wszystkie korzyści nadane Klubowiczowi zostaną wstrzymane.
6.3 Klub funkcjonuje przez czas nieokreślony, a Organizator zastrzega sobie
prawo do jego zawieszenia lub zakończenia w każdym czasie bez podania
przyczyny. O zawieszeniu lub zakończeniu działalności Klubu, Klubowicze
zostaną poinformowani w sposób pisemny i/lub mailowy i/lub telefoniczny.
6.4 W przypadku zawieszenia lub zakończenia działalności Klubu 5* opłata
członkowska zostanie zwrócona Klubowiczom w kwocie proporcjonalnej
do ilości dni przynależenia do Klubu.
6.5 W przypadku rezygnacji Klubowicza z członkostwa w Klubie przed końcem
okresu członkostwa, opłata członkowska nie zostanie zwrócona.
6.6 Regulamin Klubu dostępny jest do wglądu w sklepach Organizatora oraz
na stronie internetowej www.topshop.pl oraz www.klub-5.pl.

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych

7.1 Wypełniając i przekazując formularz zgłoszeniowy Klubowicz wyraża
zgodę na: gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez
Organizatora Klubu 5*. Dane osobowe będą przetwarzane w celach
logistycznych, reklamowych i marketingowych.
7.2 Klubowicz wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie ofert handlowych
oraz korespondencji drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej
lub sms-em) oraz tradycyjną (pocztową) lub telefonicznie.
7.3 Dane osobowe Klubowicza są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 t. j. ) oraz ustawą z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
7.4 Każdy Klubowicz ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych
dotyczących jego osoby, a także prawo do usunięcia danych w przypadku
rezygnacji z uczestnictwa w Klubie (wg zasad opisanych w § 6 niniejszego
regulaminu).
7.5 Organizator może z własnej inicjatywy uzupełnić, sprostować lub też
usunąć jakiekolwiek niepełne, niezgodne lub nieaktualne dane osobowe
przechowywane w związku z działalnością Klubu.
7.6 W przypadku zmiany danych osobowych lub adresu, prosimy o kontakt
telefoniczny z infolinią Klubu pod numerem 800 803 805 lub z Biurem
Obsługi Klienta 22 512 54 00 lub mailowo: kontakt@klub-5.pl. Można
również wysłać list na adres: Klub 5*, Studio Moderna Polska Sp. z o.o.,
ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa.

