Regulamin
uczestnictwa w Programie Partnerskim
„JOT-BE Profit Card”
Słownik Pojęć
1. ORGANIZATOR: JOT-BE NIERUCHOMOŚCI Sp. z. o.o. z siedzibą we Wrocławiu 50-049, przy ul.
Piłsudskiego 8a, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000186918,
2. PARTNER: podmioty współpracujące z Organizatorem w ramach Programu Partnerskiego,
3. PROGRAM PARTNERSKI: program współpracy marketingowo-handlowej z Partnerami
organizowany przez JOT-BE NIERUCHOMOŚCI na warunkach niniejszej umowy,
4. UCZESTNIK PROGRAMU: Osoba fizyczna, która za pośrednictwem Organizatora dokona
zakupu lokalu mieszkalnego z rynku pierwotnego lub wtórnego oraz ureguluje zobowiązania
finansowe względem Organizatora Programu.
5. KARTA RABATOWA: karta wystawiona przez Organizatora upoważniająca Uczestnika
programu do zakupu asortymentu/skorzystania z usług Partnera na warunkach określonych w
niniejszej Umowie. Karta jest numerowana oraz podpisywana imieniem i nazwiskiem
Uczestnika programu. Karta niepodpisana jest nieważna,
6. ASORTYMENT: Towar będący w aktualnej ofercie handlowej Partnera objęty rabatem (wykaz
na stronie www.jot-be.pl zakładka „Strefa Klienta / Profit Card”) ,
7. PLACÓWKA HANDLOWA: Placówka handlowa Partnera we Wrocławiu, w której Klient jest
uprawniony do dokonania zakupów na podstawie Karty Rabatowej,
8. REGULAMIN PROGRAMU: dokument dla Uczestników Programu określający zasady jego
funkcjonowania oraz uczestnictwa w Programie.
9. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: blankiet dokumentu przedkładany Uczestnikowi programu do
wypełnienia, uprawniający do otrzymania Karty Rabatowej.
10. SERWIS PROGRAMU: zakładka na www.jot-be.pl „Strefa Klienta / Profit Card”).
Informacje ogólne
1. Program „JOT-BE Profit Card” jest programem partnerskim skierowanym do Uczestników
dysponujących Kartą Rabatową, uprawniającą do uzyskania określonego rabatu na asortyment
oferowany przez Partnera oraz korzystania z oferowanych przez Partnera usług na zasadach
określonych w Serwisie Programu.
2. Program „JOT-BE Profit Card” jest organizowany i zarządzany przez JOT-BE NIERUCHOMOŚCI.
3. Organizator nie jest podmiotem udzielającym rabatów, a jedynie podmiotem wydającym Kartę
Rabatową, po okazaniu której można uzyskać rabaty na określony w Serwisie Programu
asortyment oferowany przez Partnera.
4. Informacje o Partnerach aktualnie uczestniczących w Programie, oraz aktualnej wysokości
oferowanych rabatów, dostępne są w Serwisie Programu.
5. Karta Rabatowa nie łączy się z innymi promocjami, akcjami promocyjnymi, czy rabatowymi
organizowanymi przez Partnera, ani z żadnymi innymi programami organizowanymi przez
firmy trzecie.
6. Uczestnik Programu ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Programie w dowolnym
momencie. Rezygnacja powinna być złożona w formie pisemnej i skierowana listem poleconym
na adres siedziby Organizatora. W takim przypadku Klient ma obowiązek zwrotu karty, która
niezależnie od wykonania tego obowiązku ulegnie dezaktualizacji.
Uprawnienia i obowiązki
1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) podpisanie przez klienta potwierdzenia wykonania przez Organizatora usługi
pośrednictwa w sprzedaży lokalu mieszkalnego,
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b) wypełnienie formularza zgłoszeniowego do Programu,
c) akceptacja klauzuli w zakresie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Uczestnika Programu przez Organizatora,
d) złożenie na Karcie Rabatowej czytelnego podpisu Uczestnika (imię i nazwisko).
Uczestnik oświadcza, że akceptuje Politykę Prywatności i wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych w związku z otrzymaniem Karty rabatowej.
Poprzez wypełnienie Formularza Uczestnik akceptuje w całości i bez zastrzeżeń zasady
korzystania z Karty rabatowej zawarte w Regulaminie.
Przed skorzystaniem z Oferty Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z aktualnym wykazem
partnerów oraz opisem oferowanych przez nich rabatów znajdującym się w Serwisie
Programu.
Warunkiem uzyskania rabatu jest okazanie pracownikowi firmy partnerskiej imiennej Karty
rabatowej przed skorzystaniem z usługi/zakupem objętego rabatem asortymentu.
Partner ma możliwość potwierdzenia tożsamości posiadacza Karty Rabatowej u Organizatora
oraz weryfikacji posiadacza w zakresie uprawnienia do dysponowania Kartą Rabatową.
Rabat przysługuje tylko i wyłącznie na asortyment określony przez Partnerów Programu, i nie
łączy się innymi promocjami oferowanymi przez Partnerów.
Pełna lista podmiotów udzielających rabatu na podstawie Karty dostępna jest w Serwisie
Programu i na bieżąco aktualizowana. Lista Partnerów oraz wysokość oferowanych zniżek
mogą ulegać zmianie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania oraz jakość usług świadczonych przez
Partnerów Programu dla posiadacza Karty rabatowej.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wycofanie się Partnera z Programu „JOT-BE Profit
Card” oraz za wszelkie zmiany formy działalności, nazwy, adresu.
Brak podpisu lub wpisanie przez Uczestnika na Karcie Rabatowej danych osobowych osoby
trzeciej może spowodować brak realizacji zamówienia u Partnera.
W uzasadnionych przypadkach Partner może odmówić realizacji zamówienia przez Uczestnika
Programu, o czym poinformuje Uczestnika.
Wszelkie działania mające na celu wyłudzenie rabatu, polegające w szczególności na próbie
posłużenia się sfałszowaną albo skradzioną kartą są zabronione i stanowią naruszenie prawa,
podlegające odpowiedzialności karnej.
Ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest JOT-BE NIERUCHOMOŚCI.
Uczestnik przystępując do programu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w
celach marketingowych oraz na otrzymywanie ofert handlowych.
Użytkownik ma prawo do zmiany treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Organizator Programu, na wniosek Partnera zobowiązany jest udzielić informacji, czy Uczestnik
Programu znajduje się w bazie Organizatora a w szczególności czy Uczestnik Programu jest
uprawniony do korzystania z Karty Rabatowej.
Podanie prawidłowych danych osobowych przez Uczestnika Programu jest warunkiem
koniecznym, by zrealizować Usługi w ramach Programu. Podanie nieprawidłowych danych
przez Uczestnika Programu uprawnia Partnera m.in. do odmowy uznania Karty Rabatowej.

Reklamacje, zwrot towaru i gwarancja
1. Ewentualne roszczenia dotyczące gwarancji, zwrotu towarów lub reklamacji towarów
związane z realizacją rabatów Uczestnik będzie wnosił bezpośrednio do Firmy Partnerskiej
udzielającej rabatu.
2. Reklamację dotyczącą oferty Partnera Uczestnik Programu składa zgodnie z informacjami
uzyskanymi od Partnera realizującego daną ofertę.
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Postanowienia końcowe
1. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Uczestnikom Programu „JOT-BE Profit
Card” w Serwisie Programu oraz w siedzibie Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie po uprzednim
poinformowaniu o tym Uczestników na adres mailowy podany w Formularzu Zgłoszeniowym.
Uczestnik ma prawo rezygnacji z uczestnictwa w Programie zgodnie z ust. 6 „Informacji
Ogólnych”.
3. Nowa wersja Regulaminu obowiązuje od momentu jej zamieszczenia w Serwisie Programu.
4. Wszystkie znaki firmowe, towarowe oraz handlowe przedstawione w Serwisie Programu są
własnością prawnych właścicieli i zostały tam umieszczone wyłącznie w celach informacyjnych
za ich zgodą.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy
powszechnie obowiązujące, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca
2000 r. o ochronie niektórych praw, konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 00 Nr 22, poz. 271).
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