
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA PROGRAMU  SUPLECOINS 

1. Wprowadzenie 

1.1 Regulamin ten określa zasady funkcjonowania programu Lojalnościowego SupleCoins  

2. Program SupleCoins 

2.1 Program SupleCoins jest organizowany i zarządzany przez Usa Redmonster California, ul. Uczniowska 
7, 43-100 Tychy, NIP: 6462632499.  

2.2 W ramach Programu SupleCoins za zakupy w sklepie Supleshop.pl zostaną przyznane punkty, które 
można wymienić na produkty określone w katalogu produktów dostępnym na stronie www.supleshop.pl 

3. Uczestnicy 

3.1 Uczestnikiem Programu może zostać każda osoba fizyczna, która dokonała rejestracji w sklepie 
Supleshop.pl, jest mieszkańcem kraju Unii Europejskiej obsługiwanym przez sklep internetowy 
Supleshop.pl. 

3.2 Rejestracja w sklepie Supleshop.pl oznacza przystąpienie do Programu SupleCoins. Przed rejestracją 
powinni się Państwo, zapoznać z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa. Przyznane SupleCoins można 
wymienić już przy drugim zamówieniu po pomyślnym zrealizowaniu pierwszego zamówienia. 

3.3 Wszelkie zmiany regulaminu i nowinki będą przekazywane za pomocą komunikatów na stronie  
www.supleshop.pl, informacje mogą być też przesyłane na adres email podany w formularzu 
rejestracyjnym. 

4. Przyznawanie SupleCoins 

4.1 SupleCoins przyznawane są za czynności o których mowa w pkt. 2.2 niniejszych Warunków 
Uczestnictwa. Informacja o liczbie przyznanych SupleCoins jest dostępna na stronie internetowej 
www.supleshop.pl po zalogowaniu do konta klienta.  

4.2 SupleCoins nie można wymienić na pieniądze. SupleCoins nie są elektronicznym pieniądzem.  

4.3 Przy każdym produkcie dostępnym w sklepie internetowym Supleshop.pl jest zamieszczona 
informacja o dokładnej liczbie SupleCoins jakie klient otrzyma za dokonanie zakupu konkretnego 
produktu. 

4.4 Aby uzyskać SupleCoins wystarczy dokonać zakupu w sklepie  internetowym Supleshop.pl dostępnym 
pod adresem www.supleshop.pl. Punkty zostaną przypisane do konta natychmiast po oznaczeniu 
zamówienia przez sprzedającego jako zrealizowane.  

4.5 Jeżeli nie dojdzie do nabycia towarów lub usług, za które zostały Państwu przyznane SupleCoins, np. 
przy odstąpieniu od  umowy, wypowiedzą ją lub uchylą się od skutków prawnych oświadczenia woli, Usa 
Redmonster California  Programu zastrzega sobie prawo do cofnięcia przyznanych Państwu Su pleCoins. 
To samo dotyczy przypadków błędnego zaksięgowania transakcji. 
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5. Konto Klienta 

5.1 Przyznane SupleCoins są zapisywane do konta w sklepie internetowym Supleshop.pl. Stan konta 
można sprawdzić po zarejestrowaniu się na swoje konto, lub można wysłać takie zapytanie na adres 
biuro@supleshop.pl 

5.2 Zastrzeżenia dotyczące stanu SupleCoins powinny zostać przekazane w formie pisemnej do firmy 
Usa Redmonster California, ul. Uczniowska 7, 43-100 Tychy w ciągu trzydziestu dni od otrzymania w/w 
informacji dotyczącej stanu konta. Stan konta zostaje potwierdzony jeśli w/w warunek nie zostanie 
spełniony. Do pisma należy załączyć odpowiednie dowody na potwierdzenie czynności z pkt 2.2  
(potwierdzenie zrealizowania zamówienia). Zgłoszenie zostanie rozpatrzone do 14 dni, a uczestnik 
zostanie poinformowany w tym czasie o wyniku rozpoznania. 

6. Wymiana SupleCoins na Nagrody 
 
6.1 Zdobyte SupleCoins mogą Państwo wymienić na produkty z oferty sklepu Supleshop.pl. Katalog jest 
dostępny z poziomu konta klienta.  
 
6.2 SupleCoins można wymienić przez dowolny okres trwania Programu SupleCoins, dopóki konto klienta 
pozostaje aktywne. 
 
6.3 Konto klienta może zostać dezaktywowane na wniosek klienta poprzez zawiad omienie za pomocą 
poczty e-mail. Konto klienta może zostać dezaktywowane w wyniku notorycznego łamania regulaminu 
sklepu internetowego Supleshop.pl 

6.4 Przed wydaniem Produktu Usa Redmonster California może powtórnie sprawdzić stan Państwa 
Konta. Wydanie Produktu jest możliwe tylko w przypadku, gdy dostępna jest wystarczająca liczba 
Punktów. Produkt nie jest wysyłany osobno. Konieczne jest złożenie zamówienia na inne produkty, aby 
nagroda mogła  być wraz z nimi dostarczona. 

6.5 Zamówienie i dostawa Produktów następuje zgodnie z regulaminem zamawiania i dostawy 
Produktów lub zgodnie z zasadami określonymi na stronie internetowej www.supleshop.pl i jest 
realizowane na terenie Unii Europejskiej w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia w sklepie 
Supleshop.pl  

6.6 Usa Redmonster California dostarcza Uczestnikom Programu Produkty we własnym imieniu.  

7. Wygaśnięcie SupleCoins 

7.1 Jeśli nie postanowiono inaczej SupleCoins wygasają po upływie 24 miesięcy od ich przyznania, jeśli nie 
zostały w tym czasie wymienione na Produkty zgodnie z zasadami Programu.  

8. Ustanie uczestnictwa w Programie SupleCoins 

8.1 W celu rezygnacji z uczestnictwa w Programie należy wysłać oświadczenie na piśmie na adres Usa 
Redmonster California ul. Uczniowska 7 43-100 Tychy. Oświadczenie takie może zostać również 
przesłane za pomocą poczty e-mail na adres biuro@supleshop.pl 
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8.2 Zakończenie uczestnictwa w Programie prowadzi do utraty zebranych SupleCoins, oraz blokady 
konta w sklepie internetowym Supleshop.pl. SupleCoins warto wykorzystać przed złożeniem rezygnacji z 
Programu.  

9. Zmiana Warunków Uczestnictwa 

9.1 Warunki Uczestnictwa mogą zostać zmienione lub uzupełnione przez Usa Redmonster California, jest 
kwestia zapewnienia funkcjonowania Programu zgodnego z przepisami prawa. Zmiany zostaną 
przekazane za pośrednictwem strony internetowej Supleshop.pl z trzydziestodniowym wyprzedzeniem. 
Jeśli w ciągu trzydziestu dni od ogłoszenia zmian Państwo nie zgłosicie rezygnacji z udziału w Programie, 
zmianę uważa się za potwierdzoną. 

10. Zakończenie Programu SupleCoins 

10.1.Usa Redmonster California może zawiesić lub zakończyć Program. Informacja o takiej decyzji 
zostanie przekazana co najmniej na 30 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu. Informacja 
zostanie przedstawiona na stronie internetowej Supleshop.pl oraz przekazana na adres email 
Uczestnika podanego w trakcie rejestracji. 

10.2 SupleCoins należy wykorzystać przed zakończeniem programu. Informacja o dacie zamknięcia 
Programu będzie podana w informacji jaka zostanie przekazana na 30 dni przed zamknięciem Programu. 
Po tym terminie wymiana SupleCoins nie będzie możliwa. 

11. Reklamacje 

11.1 Reklamacje lub informacje o nieprawidłowościach dotyczących Programu SupleCoins prosimy 
zgłaszać na adres Usa Redmonster California 43-100 Tychy ul. Uczniowska 7 na piśmie lub za pomocą 
poczty elektronicznej na adres biuro@supleshop.pl. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od 
ich otrzymania.  
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