
REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO CER MOTOR 
 
Definicje:  
 
1.   Organizator Programu Lojalnościowego – Cer Motor Sp. Z o. o., ul. Dziewosłęby 22,  
04-403 Warszawa, NIP 9521876188 
 
2.   Program CENNY KLIENT - program lojalnościowy przygotowany i prowadzony przez Organizatora, adresowany do klientów CER MOTOR, w 
którym będą przyznawane Korzyści z tytułu uczestnictwa w Programie.  
 
3.   Regulamin Programu - niniejszy regulamin Programu CENNY KLIENT, który definiuje prawa i obowiązki Uczestnika w Programie, w 
szczególności korzyści płynące z przynależności do Programu; 
 
4.   Uczestnik – podmiot, który bierze udział w Programie CENNY KLIENT na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie. 
 
5.   Formularz Zgłoszeniowy - Formularz Zgłoszeniowy do Programu Lojalnościowego udostępniany przez Organizatora Programu, który po 
wypełnieniu przez podmiot  stanowi wniosek o przyjęcie go do Programu CENNY KLIENT jako Uczestnika Programu. Formularz Zgłoszeniowy 
oznacza formularz dostępny na stronie internetowej CER MOTOR (www.CERMOTOR.com.pl); 
 
6.   Baza Danych Programu Lojalnościowego - zbiór danych (w tym: danych osobowych) Uczestników Programu CENNY KLIENT, w tym w 
szczególności przekazanych w Formularzu Zgłoszeniowym, które są przetwarzane przez Organizatora Programu lub inny podmiot, któremu 
Organizator Programu może powierzyć przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym również 
Partnerów, w celu realizacji Programu; 
 
7.   Informacja o Koncie Uczestnika - informacje dotyczące Uczestnika, w szczególności informacje o dokonywanych przez niego zakupach, 
przyznanych mu rabatach, upustach i o przygotowywanych dla niego specjalnych ofertach oraz informacje o innych wydarzeniach, które mogą 
być interesujące dla Uczestnika;   
 
8.   Korzyść - każdy rodzaj korzyści przyznany Uczestnikowi przez Organizatora lub Partnerów tj. wszelkiego rodzaju rabaty, zniżki na zakup 
towarów lub świadczonych usług, jak również towary lub usługi przyznawane gratisowo i inne; 
 
9.   Katalog Korzyści - zespół łącznie zwanych rabatów, ofert, promocji, upustów oraz innych korzyści i przywilejów, do których są uprawnieni 
Uczestnicy Programu. Opisany w pkt. 5 niniejszego Regulaminu; 
 
10.   Towary lub Usługi - te towary objęte Programem, których nabycie, zgodnie z decyzją Organizatora odbywa się po cenach lub na warunkach 
korzystniejszych w stosunku do warunków proponowanych osobom, które nie są Uczestnikami Programu CENNY KLIENT;   
 
 
1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE  
 
  
1.1.   Niniejszy Regulamin Programu określa zasady działania Programu CENNY KLIENT, w szczególności prawa i obowiązki Uczestnika w związku 
z jego udziałem w Programie Lojalnościowym oraz Korzyści, które wynikają z uczestnictwa w Programie. Postanowienia Regulaminu Programu 
mają zastosowanie wyłącznie do Uczestników Programu.   
 
1.2.   Program CENNY KLIENT jest programem lojalnościowym działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
  
1.3.   Uczestnikiem Programu CENNY KLIENT prowadzonego przez Organizatora Programu może zostać wyłącznie podmiot, który ma 
zarejestrowaną Działalność Gospodarczą i jest płatnikiem VAT. 
 
1.4.   Program CENNY KLIENT skierowany jest do klientów hurtowych i dotyczy zakupów artykułów CER MOTOR kupowanych na potrzeby 
prowadzonej działalności gospodarczej.  
 
 
2. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU CENNY KLIENT 
 
  
2.1.   Jako Uczestnik do Programu CENNY KLIENT może przystąpić:  
a)  osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i prowadzi działalność gospodarczą  
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b)  osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; 
 
 
2.2.   Warunkiem przystąpienia do Programu CENNY KLIENT jest rejestracja na stronie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego 
(www.CERMOTOR.com.pl). 
 
 
2.3.   Wypełnienie i złożenie Formularza Zgłoszeniowego przez Uczestnika jest tożsame z faktem, że zapoznał się on z Regulaminem Programu 
oraz zgadza się na jego postanowienia.    
 
2.4.   Właściwie wypełnione Formularze Zgłoszeniowe zawierające dane osobowe konieczne do realizacji przez Organizatora postanowień 
niniejszego Regulaminu zostaną wprowadzone do systemu informatycznego i umieszczone w Bazie Danych CER MOTOR.    
 
 
3. BRAK AKCEPTACJI FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO  
 
  
3.1.   Organizator ma prawo odrzucić Formularz Zgłoszeniowy w terminie 1 miesiąca od dnia jego złożenia, w przypadku, gdy jest on 
niekompletny, niepełny, wypełniony nieprawidłowo. 
 
3.2.   Formularz Zgłoszeniowy jest wypełniony nieprawidłowo w szczególności, gdy niedoszły Uczestnik wyraził chęć najpierw otrzymywania 
informacji o produktach/usługach drogą środków komunikacji elektronicznej wymienionych na Formularzu Zgłoszeniowym bez jednoczesnego 
wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o charakterze reklamowym i handlowym.   
 
3.3.   Organizator poinformuje uczestnika o odrzuceniu formularza i przyczynach jego odrzucenia. Uczestnik ma prawo w terminie 14 dni złożyć 
ponownie wypełniony formularz. W przypadku ponownych wad, Organizator poinformuje Uczestnika o odrzuceniu Formularza bez 
wskazywania przyczyn. 
 
3.4.   W przypadku braku akceptacji Formularza Zgłoszeniowego dane osoby nie będą wprowadzane do Bazy Danych CER MOTOR, ani 
przetwarzane w inny sposób. 

4. KORZYŚCI  
  
4.1  Program CENNY KLIENT opiera się na zasadach sprzedaży premiowej, w ramach której za nabycie produktów lub usług Organizatora, do 
Profilu Uczestnika przypisane zostaną Punkty (na zasadach określonych w dalszej części Regulaminu), które Uczestnik będzie mógł przeznaczyć 
na wybrane nagrody: za każde wydane 10 zł wydane na zakup marek: CER MOTOR, MVPARTS, TSTURBO niezależnie od formy złożenia 
zamówienia (zamówienia on-line, zamówienia telefoniczne, zakupy stacjonarne) – uczestnik otrzymuje 1 pkt. 

4.2  Przyznawanie Punktów Uczestnikowi odbywa się na podstawie zrealizowanych i w pełni opłaconych zamówień u Organizatora bądź 
wykonaniem innych czynności, za które można otrzymać Punkty. Informacja o ilości Punktów przyznawanych w czasie ich ważności w związku 
z realizacją zamówienia bądź innymi czynnościami będzie dostępna na stronie internetowej Programu. 

4.3  Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze. 

4.4  Organizator może określać za jakie czynności bądź inne działania mogą być przyznawane Punkty. Informacje na ten temat będą podawane 
do wiadomości na stronie internetowej Programu Lojalnościowego. 

4.5  Program może być ograniczony czasowo. 

4.6  Punkty mogą być przyznawane w ramach akcji prowadzonej przez Organizatora o czym Uczestnik informowany jest na stronie Programu. 

4.7  Punkty za transakcje są przyznawane Uczestnikowi tylko za zrealizowane i opłacone zamówienia. 

4.8  Nagrody wybrane w Programie Lojalnościowym wydane zostaną tylko wtedy, gdy Uczestnik ma nieprzeterminowane płatności wobec CER 
MOTOR.  

4.9  Każda prawidłowo rozpoznana transakcja, za którą Uczestnik może otrzymać Punkty jest widoczna w historii transakcji. 

4.10   Jeśli transakcja zostanie anulowana, a punkty zostały już przyznane, wówczas mogą zostać one cofnięte. To samo dotyczy przypadków 
nadużyć lub błędnego zaksięgowania transakcji. Uczestnik każdorazowo otrzyma szczegóły w wiadomości e-mail. 

4.11  Liczba zgromadzonych Punktów widoczna jest w Serwisie po zalogowaniu się Uczestnika w swoim Profilu. 

4.12  Zasady przyznawania Punktów, w tym w szczególności liczbę Punktów za realizację zamówienia, określa Organizator.  
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4.13 Organizator dołoży wszelkich starań, aby realizacja zamówionych nagród odbyła się w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia. 

4.14   Organizator w każdym czasie może dokonywać uaktualnień w Programie Lojalnościowym, w tym wprowadzania nowych ofert 
promocyjnych i usuwania dotychczasowych, zmieniać wysokość przyznawanych rabatów i rodzajów promocji w celu podniesienia atrakcyjności 
Programu.  O zmianach Organizator będzie informował na stronie www.cermotor.com.pl oraz portalach społecznościowych Firmy. 

5. WYGAŚNIĘCIE PUNKTÓW 

Jeśli nie postanowiono inaczej Punkty w Programie Lojalnościowym CENNY KLIENT mogą zostać anulowane (wyzerowanie Konta). Również po 
upływie 12 miesięcy od ostatniego zalogowania się na konto w serwisie www.cermotor.com.pl może zostać cofnięty dostęp do Programu, a 
znajdujące się na nim punkty zostaną usunięte. 

 
6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE ZWIĄZANE Z NALICZANIEM PUNKTÓW 

6.1     Zastrzeżenia dotyczące prawidłowości naliczenia Punktów lub kompletności zawiadomienia o stanie Konta mogą zostać przekazane w 
formie pisemnej na adres korespondencyjny CER MOTOR bądź na adres e-mail: dzial.marketingu@cermotor.com.pl 

6.2     Uczestnik ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Programu, wysyłając formularz reklamacyjny mailem lub pocztą 
w którego treści wpisuje : 

·       swoje dane umożliwiające kontakt; 
·       rodzaj usługi, której dotyczy; 
·       rodzaj błędnego funkcjonowania; 
·       zarzuty Uczestnika; 
·       okoliczności uzasadniające reklamację;  
·       ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia; 

6.3     Organizator rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji, wskazując czy uznaje reklamacje oraz w 
jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. 

6.4     W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt. 6.3, reklamację uznaje się za 
rozpatrzoną na korzyść Uczestnika. 

6.5     Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Uczestnika  adres e-mail. 

6.6     W przypadku uznania reklamacji, Organizator niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści. 
 
 
7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW 
 
  
7.1   Administratorem danych osobowych Uczestników Programu CENNY KLIENT, jest Organizator Programu. 
 
7.2   Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w Cer Motor, nadzoruje specjalnie wyznaczona do tego celu osoba (ABI/IOD), z którą 
można się kontaktować pod adresem admin@cermotor.com.pl , korzystając z formularza kontaktowego na stronie 
http://cermotor.com.pl/kontakt/ lub przesyłając korespondencję na adres Organizatora Programu. 
 
7.3   Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się w celu realizacji Programu CENNY KLIENT, zgodnie z niniejszym Regulaminem, 
w celach marketingowych oraz innych, wymaganych przez obowiązujące przepisy (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa 
procesu reklamacyjnego czy zwrotów towarów). Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w CER MOTOR, 
przedstawiono na stronie http://cermotor.com.pl/wp-content/uploads/2019/02/rodo.pdf 

 
7.4   Za zgodą Uczestnika, dane mogą być również przetwarzane w celu przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną, za pośrednictwem 
udostępnionego adresu e-mail lub/i numeru telefonu. 
 
7.5   Dane osobowe przekazane w formularzu, informacje o odwiedzonych stronach internetowych w ramach serwisów należących do 
Organizatora Programu oraz o dokonanych zakupach, będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu przedstawienia Uczestnikowi 
spersonalizowanej oferty. W tym zakresie, Organizator Programu korzysta z tzw. Plików cookies. Szczegółowe informacje o wykorzystaniu 
plików cookies na stronach Organizatora Programu, znajdują się na stronie www.cermotor.com.pl/ 
 
7.6   Zgoda, o której mowa w pkt. 7.4, może być w każdej chwili wycofana przez odznaczenie odpowiedniej opcji w profilu na stronie 
www.CERMOTOR.com.pl lub przesłanie informacji na adres admin@cermotor.com.pl 
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7.7   Podanie danych jest w pełni dobrowolne, lecz podanie niektórych z nich jest niezbędne dla przystąpienia do Programu CENNY KLIENT, co 
jasno oznaczono w formularzu rejestracyjnym. 
 
7.8   W ramach realizacji Programu Lojalnościowego, dane osobowe Uczestników zostaną ujawnione podmiotom trzecim, świadczącym usługi 
dla i w imieniu CER MOTOR. Wśród nich, znajdują się również podmioty z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, na co Uczestnik 
wyraża zgodę. 
 
Będą to podmioty należące do następujących kategorii: 

• dostawcy usług utrzymania strony internetowej CER MOTOR, baz danych oraz innych systemów informatycznych, 
• firmy świadczące usługi wysyłki informacji elektronicznej w imieniu CER MOTOR, 
• współorganizatorzy wydarzeń takich jak warsztaty i konkursy dla Klubowiczów, 
• podmioty, zatrudniające osoby świadczące usługi wsparcia dla klientów odwiedzających punkty CER MOTOR, 
 
7.9   Podmioty wskazane w pkt. 7.8, zostaną zobowiązane do zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz do przetwarzania 
danych osobowych wyłącznie w celach wskazanych przez Organizatora Programu. 
 
7.10   Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania, żądania ich usunięcia lub ich przeniesienia. 
 
7.11   W każdej chwili, Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego prawny następca).  
 
 
 
8. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU I UTRATA STATUSU UCZESTNIKA  
 
  
8.1   Osoba może utracić status Uczestnika, gdy nie przestrzega niniejszego Regulaminu Programu lub podała nieprawdziwe dane w Formularzu 
Zgłoszeniowym.    
 
8.2   Utrata statusu Uczestnika może nastąpić w szczególności wtedy, gdy:   
Organizator poweźmie wiadomość o tym, że osoba, która reprezentowała Uczestnika niebędącego osobą fizyczną w momencie przystąpienia 
do Programu, nie miała właściwego umocowania. W powyższej sytuacji Organizator może, według swojego wyboru, pozbawić Uczestnika jego 
statusu lub też skontaktować się z Uczestnikiem w celu potwierdzenia, czy pomimo zaistniałych okoliczności chce on pozostać w Programie. W 
wypadku woli pozostania w Programie, Organizator może zwrócić się do Uczestnika o wezwanie do potwierdzenia czynności i w zależności od 
decyzji Organizator utrzyma członkowstwo lub je anuluje. 
 
8.3   Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie bez ponoszenia jakichkolwiek z tym związanych kosztów. 
Rezygnacja może odbyć się za pośrednictwem strony internetowej (www.CERMOTOR.com.pl). Z chwilą otrzymania rezygnacji Uczestnika, 
uprawnienia z tytułu posiadanych punktów wygasają.  
 
8.4   Z chwilą doręczenia Organizatorowi oświadczenia Uczestnika, o którym mowa w pkt. 6.3 powyżej, Organizator zaprzestaje przetwarzania 
danych osobowych tego Uczestnika w celach realizacji Programu. Organizator zastrzega jednak prawo przechowywania danych w celach 
dowodowych przez okres dwóch lat. 
 
8.5   Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie, za uprzednim zawiadomieniem, które będzie 
miało miejsce na minimum 14 dni przed planowanym zakończeniem Programu. W tym czasie Uczestnik ma prawo do realizacji punktów. Po 
upływie 14 dni wygasa ich prawo.  
 
8.6   W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu, o którym mowa w pkt. 8.5 powyżej, Organizator zobowiązuje się do opublikowania 
informacji o takim zawieszeniu lub zakończeniu działalności na stronie internetowej Programu (www.CERMOTOR.com.pl).  
  
 
9. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA PROGRAMU  
 
  
9.1   Organizator Programu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych 
w Formularzu Zgłoszeniowym. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.   
 
9.2   Organizator Programu nie ponosi również odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z 
Regulaminu, w sytuacji, gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej lub nastąpiło z przyczyn leżących po stronie innych 
podmiotów, na których działania Organizator nie ma jakiegokolwiek wpływu jak również z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.  
 
 
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 
  
10.1   Regulamin Programu może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie.   
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10.2   Każdorazowo, w przypadku zmian dokonanych w Regulaminie zgodnie z pkt. 10.1 niniejszego Regulaminu, Organizator powiadomi 
Uczestnika o dokonanych zmianach w Regulaminie poprzez udostępnienie zmienionego tekstu Regulaminu, na stronie internetowej Programu 
Lojalnościowego (www.CERMOTOR.com.pl) lub za pomocą innych środków komunikacji np. poczty elektronicznej. Wybór sposobu 
powiadomienia przysługuje Organizatorowi.     
 
10.3   Wprowadzenie zmian do Regulaminu zgodnie z pkt. 10.1 Regulaminu uprawnia Uczestnika do rezygnacji z uczestnictwa w Programie. W 
takiej sytuacji Uczestnik powinien złożyć pisemne zawiadomienie o chęci rezygnacji do Organizatora na adres biura CER MOTOR (dostępny na 
stronie internetowej www.CERMOTOR.com.pl) nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia zmian do 
Regulaminu lub za pomocą strony internetowej (www. CERMOTOR.com.pl), wysyłając mail z prośbą o rezygnację z uczestnictwa w Programie.    
 
10.4   Z zastrzeżeniem pkt. 10.3 powyżej, zmiana Regulaminu Programu staje się skuteczna po upływie 14 dni od dnia udostępnienia 
Regulaminu Programu zgodnie z pkt. 10.2 powyżej.  
 
10.5   Uczestnik może zgłaszać w każdym czasie swoje uwagi lub spostrzeżenia drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej 
(www.CERMOTOR.com.pl), lub wykorzystując Formularz, który jest dostępny na stronie http://cermotor.com.pl/kontakt/ , lub drogą pocztową 
wysyłając zapytanie/prośbę na adres biura CER MOTOR dostępny na stronie internetowej (www.CERMOTOR.com.pl).   
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