REGULAMIN „KARTY STAŁEGO KLIENTA” MYJNI BEZDOTYKOWEJ
AUTO-MAX CENTRUM w CHOSZCZNIE ul. STASZICA
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Karta Stałego Klienta to forma ciągłej promocji dla wszystkich klientów korzystających z usług myjni.
Organizatorem tej promocji jest AUTO-MAX CENTRUM Zbigniew Winnicki ul. Staszica 18b/8, 73-200
Choszczno,
Program Karty Stałego Klienta jest przeznaczony dla klientów dokonujących mycia swoich pojazdów w
myjni bezdotykowej AUTO- MAX CENTRUM w Choszcznie przy ul. STASZICA.
Celem jest nagradzanie naszych stałych klientów.
Karta Stałego Klienta nie jest kartą płatniczą ani też nie zastępuje żadnej formy płatności.
Każda Karta Stałego Klienta jest kartą na okaziciela oraz posiada swój unikatowy numer i posiada
dwanaście kolejno oznaczonych pól (od 1 do 12) do wykorzystania podczas dwunastu kolejnych usług w
myjni.
Karta Stałego Klienta jest wręczana przy pierwszej wizycie każdemu klientowi myjni (w ilości 1 karta dla 1
klienta) i skorzystaniu przez niego z dowolnej usługi (lub grupy usług) .
Każdorazowe skorzystanie z dowolnej usługi myjni za minimum 5 złotych podczas jednej wizyty w
myjni jest punktowane i zaznaczane na Karcie poprzez wbicie pieczątki przez pracownika myjni w pole
oznaczone kolejnym numerem. Nie można jednak sumować kilku usług podczas jednej wizyty w myjni
np. za odkurzacz 2zł + myjnie 3 zł nie ma pieczątki lub odkurzacz 4zł + myjnia 7zł jest jedna pieczątka,
natomiast za odkurzacz 6 zł i myjnie min. 5 zł są dwie pieczątki. Aby otrzymać pieczątkę za odkurzacz
należy powiadomić obsługę myjni przed skorzystaniem z odkurzacza .
Karta Stałego Klienta upoważnia jej okaziciela po pięciu udokumentowanych wizytach w myjni
do skorzystania z jednego pięciominutowego mycia bezdotykowego za 1zł oraz jednego
sześciominutowego bezpłatnego mycia bezdotykowego po jedenastu udokumentowanych wizytach w
myjni, zgodnie z oznaczonymi na Karcie polami.
Klient myjni ma prawo do otrzymania jednej pieczątki na przedłożonej pracownikowi myjni jednej Karcie
Stałego Klienta po każdorazowym skorzystaniu z dowolnej usługi za minimum 5zł podczas jednej wizyty
w myjni, począwszy od dnia 15.11.2011r., bez względu na to, czy usługa ta została objęta dodatkową
promocją, czy nie.
Po wykorzystaniu wszystkich dwunastu pól na Karcie Stałego Klienta pracownik myjni wręcza klientowi
nową Kartę, oznaczając ją tym samym numerem. Wykorzystaną Kartę Stałego Klienta klient oddaje
pracownikowi myjni.
Niniejsza promocja obowiązuje od dnia 15.11.2011r. do odwołania.

Auto-Max Centrum
Zbigniew Winnicki
www.auto-choszczno.eu

