
REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 22/23 
„U CYRONIA KUPUJESZ W PSB MRÓWKA ZYSKUJESZ ” 

 
 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Organizatorem programu „U Cyronia kupujesz w PSB Mrówka zyskujesz” (zwanym dalej 
“Programem lojalnościowym”), jest firma Cyroń Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Młyńska 4, 43-502 
Czechowice-Dziedzice NIP: 6521621794 (zwany dalej „Organizatorem”) 
2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 
3. Program dotyczy zakupów dokonanych w roku 2022/2023. 
4. Program jest przeznaczony dla klientów oddziałów: PSB Cyroń:  
    - ul. Młyńska 4, 43-502 Czechowice-Dziedzice 
    - ul. Górnicza 55, 43-502 Czechowice-Dziedzice 
    - ul. Bielska 54, 43-246 Zabłocie 
    - ul. Pszczyńska 63, 43-267 Suszec 
 

 
WARUNEK UCZESTNICTWA W PROGRAMIE 
1. W programie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 
kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem 
pracowników Organizatora. 
2. Warunkiem wzięcia udziału jest: 
- dokonanie zakupu materiałów budowanych za kwotę min. 30 000,00 zł brutto w jednym z 
wyznaczonych oddziałów organizatora, 
- klient musi zakupić materiały na fakturę – osoba prywatna 
- wypełnienie zgłoszenia do programu lojalnościowego (załączniku nr 1) i przesłanie na adres 
mailowy: marcin.cyron@cyron.pl. 
3. Formularz zgłoszeniowy będzie można pobrać ze strony www.cyron.pl lub otrzymać od 
przedstawicieli handlowych PSB Cyroń. 
 
 

NAGRODY  
1. Nagrodami w programie są bony rabatowe do wykorzystania w markecie PSB Mrówka 
Czechowice-Dziedzice.  
2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany bonów na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. 
3. Zwycięzca może zrzec się bonów, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani 
jakakolwiek inna nagroda. 
4. Nagrody będzie można zrealizować w markecie PSB Mrówka zlokalizowanym w 
Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Michała Drzymały 14. 
5. Bony będą miały termin ważności 6 miesięcy do dnia wydania. 
 
 

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 
1. Każdy wydany bon rabatowy to 2% kwoty jaka została wydana na zakup materiałów 
budowlanych w oddziałach PSB Cyroń (POSTANOWIENIA OGÓLNE punkt 3)* w roku 2022/23. 
2. Bony będą umożliwiały uzyskania rabatu do kwoty nie większej niż 25% wartości zakupu 
dokonanego w PSB Mrówka Czechowice-Dziedzice. 
Przykład:  
Klient dokonał zakupu materiałów budowlanych na kwotę 100 000,00 zł w oddziale przy  
ul. Młyńskiej 4 Czechowice-Dziedzice otrzyma bon rabatowy o wartości 2 000,00 zł brutto. 
Bon rabatowy obniży jego zakupy w PSB Mrówka Czechowice-Dziedzice o kwotę 2 000,00 zł 
przy dokonaniu zakupów na kwotę 8 000,00 zł brutto  
* kwoty liczone od wartości brutto 
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REKLAMACJE 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Programu, Uczestnicy winni 
zgłaszać na piśmie w czasie trwania Programu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) 
dni od dnia wydania bonów rabatowych. 
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika 
oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana 
listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Program lojalnościowy – Dział 
marketingu”. 
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. 
 
 
 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego i inne przepisy prawa. 
2. Spory odnoszące się i wynikające z Programu będą rozwiązywane przez sąd powszechny 
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Programu w trakcie jego trwania. 
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie www.cyron.pl. 
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