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Regulament Carduri de Fidelitate
PRODCONMAT SRL – Regulament Oficial
Calitatea de membru este atestata prin cardul de fidelitate PRODCONMAT SRL; Acesta nu este un card
de credit, ci un card de identificare a clientilor fideli pe baza caruia posesorii beneficiaza de un set de avantaje la
achizitionare de produse din reteaua de magazine PRODCONMAT SRL.
Beneficiile cardului de fidelitate
PRODCONMAT SRL rasplateste fidelitate clientilor! Posesorul unui card de fidelitate beneficiaza de un
discount intre 1% si 10% pentru orice achizitie la produsele participante la promotie (informatii la vanzare
produselor in magazin).
Forma de acordare a discountului:
Pentru depozitele din Caracal, Stoenesti, Rusanesti, discountul se acorda astfel :
1000 lei
2000 lei
Peste 3000 lei

1%
2%
3%

In locatiile mentionate mai sus discountul maxim este de 3%.
Pentru magazinul din incinta depozitului din Caracal discountul se acorda astfel:
100 lei
200 lei
300 lei
400 lei
500 lei
600 lei
700 lei
800 lei
900 lei
Peste 1000 lei

1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%

Produsele aflate in alte promotii nu beneficiaza de discountul cardului de fidelitate.
Fidelitatea se rasplateste pentru plata cash.
Dobandirea calitatii de memebru
Poate intra in posesia cardului de fidelitate PRODCONMAT SRL orice persoana care achizitioneaza produse
din magazinele noastre in valoare totala conform tabelelor de mai sus, dovada facandu-se pe baza bonului de
casa.
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Sunt valabile bonurile de casa din orice punct de vanzare, indiferent daca sunt acordate discount-uri sau
produsele corespunzatoare fac parte din promotii sau campanii de reduceri de pret. Titularul cardului va avea
obligatia de a anunta fara intarziere orice schimbare a informatiilor personale si, de asemenea, va anunta
pierderea, furtul sau deteriorarea cardului de fidelitate.
Mecanism de functionare
Zona de desfasurare a programului de fidelitate este reprezentata de punctele de vanzare
PRODCONMAT SRL.
Programul de fidelitate are o durata nedeterminata.
PRODCONMAT SRL isi rezerva dreptul de a sista oricand derularea programului, instiintarea cu
privirea la aceasta fiind afisata in toate punctele de vanzare PRODCONMAT SRL cu cel putin 15 zile
inainte.
Conform legii 677/2001, datele dvs. Personale vor fi prelucrate doar in vederea analizelor necesare
PRODCONMAT SRL. Acestea nu vor fi instrainate catre alte baze de date; conform legii mentionate se pot
aduce modificari sau se poate face opozitie cu privire la datele personale.
Acest program de fidelitate se va defasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial,
fiind organizat de PRODCONMAT SRL, cu sediul social in str. Principala nr.70A, Jud. OLT, Romania,
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul OLT nr. J28/1112/1993, cod unic de
inregistrare RO 4716690, denumite in cele de mai sus « Organizator ».
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