INFORMACJA O ZASADACH OTRZYMANIA I KORZYSTANIA Z BENEFITÓW
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Benefitami na start, o których mowa w Regulaminie Klubu PZU
Pomocni są następujące korzyści:
a) kody na bilety do kina Helios na seanse 2D lub na seanse 3D,
b) kody rabatowe o wartości 50 zł na zakupy w sklepie Tefaland
(przy zakupie za minimum 200 zł),
c) kody rabatowe do 40 % na dedykowanej platformie Philips
https://www.philips.pl/sklep/PL_Klub_PZU,
d) kody rabatowe o wartości 40 zł na zakup usługi Sprawdzenie
samochodu przed zakupem na stronie PomocNonStop.pl.
Klubowicz jest uprawniony do jednorazowego otrzymania
dowolnie wybranego, jednego benefitu, niezależnie od ilości
prowadzonych przez Organizatora innych akcji, konkursów lub
promocji.
Każdy z Klubowiczów jest uprawniony do dobrowolnego wyboru
1 sztuki vouchera, kodu albo kuponu, przy czym Organizator
zastrzega sobie prawo zaproponowania Klubowiczowi zamiennie
vouchera, kodu albo kuponu w przypadku wyczerpania dostępnej
puli voucherów, kodów albo kuponów.
Benefity będą dystrybuowane przez Organizatora niezwłocznie w terminie do 48 godzin od wypełnienia formularza dostępnego
w Serwisie.
Vouchery, kody lub kupony będą dystrybuowane w formie
wiadomości e-mail zawierającej numer vouchera, kodu lub
kuponu.
Benefity nie podlegają wymianie na gotówkę.

KOD NA BILETY DO KINA HELIOS
Kod uprawnia do:
a) po dokonaniu dopłaty w wysokości 14 zł brutto uprawnia
do wymiany w kasie kina na dwa bilety na seans/seanse
filmowe albo
b) bez dokonywania dopłaty uprawnia do wymiany na
jeden bilet na wybrany seans.
Kod obowiązuje na seanse 2D lub 3D z zastrzeżeniem, że cena kodu
w przypadku realizacji na seanse 3D nie obejmuje opłaty za
okulary (3 zł), które są konieczne do oglądania seansu w technice
trójwymiarowej.
Celem realizacji kodu należy okazać go pracownikowi kasy kina
sieci Helios i:
a) po dokonaniu dopłaty w wysokości 14 zł brutto
wymienić na dwa bilety na jeden seans w danym dniu
lub dwa różne seanse w tym samym lub innych dniach
z seansów dostępnych w dniu dokonywania transakcji
w bieżącym repertuarze kina albo
b) bez dokonywania dopłaty (bezpłatnie) wymienić kod
na jeden bilet na wybrany seans filmowy z bieżącego
repertuaru.
Kod obowiązuje na seanse z bieżącego repertuaru kin sieci Helios,
z wyłączeniem seansów w salach Dream oraz pokazów
specjalnych, w tym pokazów z cyklu: Kino Kobiet, Kino Konesera,
Nocne Maratony Filmowe, Kino na temat, Helios dla dzieci, Kultura
Dostępna, Helios na Scenie oraz pokazów zamkniętych.
Realizacja kodu w salach Dream możliwa jest po wniesieniu
dodatkowej dopłaty w kasie zgodnie z cennikiem kina.
Lista kin, w których można zrealizować kod, dostępna jest
na stronie https://www.helios.pl/NaszeKina/.
Kod ważny jest do 31.12.2022 r. Po tej dacie nie będzie możliwości
realizacji kodu.
KOD RABATOWY NA ZAKUPY W SKLEPIE TEFALAND
Kod uprawnia do rabatu w wysokości 50 zł przy zakupach
o wartości minimalnej 200 zł. Kod obowiązuje sklepie
internetowym Tefaland na stronie https://tefaland.pl/.
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Kod jest jednokrotnego użytku i będzie mógł dotyczyć jednej
transakcji.
W celu realizacji kodu Tefaland należy zarejestrować się na
platformie przy użyciu specjalnego linku – widocznego dla
zalogowanego klubowicz. Następnie w koszyku, przed dokonaniem
płatności wpisać swój indywidualny kod w polu „kod rabatowy”.
Rabat w wysokości 50 zł nie zostanie naliczony w przypadku, gdy
wartość zakupu nie przekroczy kwoty 200 zł oraz w przypadku
utraty ważności kodu Tefaland.
Kod nie łączy się z innymi kodami rabatowymi oraz nie obejmuje
produktów oznaczonych napisem „Promocja”.
Odstąpienie od umowy, ewentualny zwrot produktów lub
reklamacja produktów niepełnowartościowych opłaconych przy
użyciu kodu odbywa się zgodnie z „Regulaminem sklepu
internetowego”. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej
pod adresem: https://tefaland.pl/.
Kod rabatowy ważny jest do 31.12.2023 r. Po tej dacie kupony
zostaną dezaktywowane i nie będzie możliwości dokonania
zakupów na ich podstawie.
KOD RABATOWY NA ZAKUPY NA PLATFORMIE PHILIPS
Kod będzie uprawniał do zakupu produktów marki Philips
na dedykowanej platformie Philipshttps://www.philips.pl/sklep/PL_Klub_PZU z rabatem
w wysokości 20% oraz darmowej dostawy zakupionych produktów.
Dodatkowo, pod warunkiem rejestracji na stronie
https://www.voucherzavoucher.pl/ i wyrażeniu zgód
marketingowych naliczony zostanie dodatkowy rabat w wysokości
20%.
Kod Philips można wykorzystać na zakupy na dedykowanej
platformie Philips - https://www.philips.pl/sklep/PL_Klub_PZU.
Rabat w wysokości 20% zostanie naliczony automatycznie,
dodatkowy rabat w wysokości 20% zostanie naliczony
po rejestracji na stronie https://www.voucherzavoucher.pl/
i wyrażeniu zgód marketingowych. Kody rabatowe sumują się
do wartości 40%.
Kod Philips można wykorzystać na zakup jednego produktu.
Kod Philips może zostać wykorzystany do 31.05.2021 r. Po tej
dacie nie będzie możliwości realizacji kodu i skorzystania
z naliczonego rabatu.
KOD RABATOWY NA ZAKUP USŁUGI SPRAWDZENIE SAMOCHODU
PRZED ZAKUPEM NA POMOCNONSTOP.PL
Kod uprawnia do rabatu w wysokości 40 zł brutto na zakup
dowolnego wariantu usługi Sprawdzenie samochodu przed
zakupem na stronie PomocNonStop.pl.
Kod jest jednorazowego użytku i nie łączy się z innymi kodami
rabatowymi i promocjami.
W celu realizacji rabatu należy podać kod podczas zamówienia
usługi, przed dokonaniem płatności, w formularzu zamówienia,
w polu „Kod rabatowy”.
Zasady dotyczące realizacji zamówienia usługi odbywają się
zgodnie z Regulaminem dostępnym na stronie pomocnonstop.pl.
Posiadacz kodu zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny środkiem
płatniczym dostępnym na stronie PomocNonStop.pl.
Kod ważny jest do 30.06.2021 r. Po tej dacie kody zostaną
dezaktywowane i nie będzie możliwości dokonania zakupu usługi
z rabatem na ich podstawie.

