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REGULAMIN PROGRAMU KARTY STAŁEGO KLIENTA 
 

 
Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i korzystania z Karty Stałego Klienta wystawionej 
przez firmę INF-MEDIA zwaną Organizatorem. 
Karta Stałego Klienta daje prawo do otrzymania gratisu tylko i wyłącznie przy korzystaniu z usług 
informatycznych firmy INF-MEDIA. 
 

1. Wystawcą Karty Stałego Klienta jest INF-MEDIA z siedzibą w Żaboklikach, przy ul. Kwiatowej 11, 08-
110 Siedlce. 

2. Warunkiem otrzymania Karty Stałego Klienta jest jednorazowe skorzystanie z usług firmy INF-MEDIA 
wartości powyżej 50pln netto. Każde kolejne tej samej wartości, uprawnia Posiadacza do otrzymania 
pieczątki. 

3. Gratis upoważnia Klienta do otrzymania bezpłatnej kompleksowej usługi informatycznej po zebraniu 
5 pieczątek. Poprzez bezpłatną kompleksową usługę informatyczną należy rozumieć: odwirusowanie 
komputera/notebooka, konserwację mechaniczną sprzętu (czyszczenie mechaniczne podzespołów), 
instalację aktualizacji oprogramowania systemowego. 

4. Karta Stałego Klienta może być używana wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego 
Regulaminu. 

5. Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie w momencie pierwszego użycia 
KARTY. 

6. Jedyną osobą uprawnioną do posługiwania się Kartą Stałego Klienta jest użytkownik, co oznacza, że 
prawo do szóstej gratisowej usługi, wynikającej z posiadania Karty Stałego Klienta nie może być 
przeniesione na inną osobę. 

7. Aby skorzystać z przywilejów wynikających z posiadania Karty Stałego Klienta, użytkownik 
zobowiązany jest wręczyć Kartę sprzedawcy/serwisantowi przed skorzystaniem z usługi. 

8. Realizacja usługi gratisowej następuje po przekazaniu Karty Stałego Klienta 
sprzedawcy/serwisantowi, przed dokonaniem transakcji. 

9. Za udzielenie gratisu niezgodne z niniejszym regulaminem odpowiedzialność ponosi sprzedawca/ 
serwisant. 

10. Klient może posiadać tylko jedną Kartę Stałego Klienta INF-MEDIA. 
11. W przypadku utraty lub zniszczenia Karty Stałego Klienta jej właściciel otrzyma nową kartę, bez 

możliwości przeniesienia pieczątek z karty utraconej/zniszczonej. 
12. Karta Stałego Klienta jest ważna bezterminowo. 
13. Regulamin obowiązuje od dnia 28.11.2014 r. 
14. INF-MEDIA zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie. Za termin wniesienia 

zmian należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji regulaminu na stronie www.inf-media.pl 
15. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu Karty Stałego Klienta w 

dowolnym momencie. 
16. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Karty Stałego Klienta Organizator zobowiązany 

jest do umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Programu Karty Stałego 
Klienta na portalu społecznościowym Facebook i na stronie internetowej Organizatora Programu 
www.inf-media.pl 
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