katalog nagród
programu lojalnościowego

Gra planszowa dla dzieci

Długopis szpiegowski

Przenieś się w cudowny świat postaci Disney’a. Odwiedź swoich ulubionych bohaterów
kupując i sprzedając ich posesje. Wspaniała,
rodzinna gra w przepięknej, bajkowej scenerii.

Długopis BPR H3 to zaawansowane technicznie urządzenie
łączące w sobie zalety kamery, pen-driva oraz dyktafonu.

• Rozdzielczość nagrywania 1280 x 960 HD
• Pojemność pamięci do 8GB
360 punktów

230 punktów

Wisiorek damski - serce
Wisiorek. śółte złoto 0,333 g.

Klocki Lego - Star Wars

Szerokość 7 mm. Długość 12 mm.

Dawno, dawno temu w odległej galaktyce…
Tak mogłaby zaczynać się kaŜda zabawa
twoich dzieci. Z klockami Lego to naprawdę

190 punktów

moŜliwe!

420 punktów

Ekspres ciśnieniowy
Siemens Surpresso Compact
Ekspres automatyczny, który szybko i sprawnie przygotuje
Twoją ulubioną kawę ze świeŜo zmielonych ziaren. Ciśnienie
o wartości 15 barów, które zagwarantuje Ci kawę jak z praw-

Wypiekacz do chleba

dziwej kawiarni. Moc 1400 W, dzięki czemu ekspres szybciej
się nagrzeje, a kawa będzie lepiej oczyszczona ze szkodli-

Wypiekacz do chleba z funkcją wyboru

wych substancji.

wielkości bochenka i stopnia zarumienienia, opóźnionego startu do 13 h oraz

Regulację emisji pary, dzięki której uzyskasz mocniej lub sła-

z 12 programami pieczenia.

biej spienione mleko.
Regulację mocy kawy umoŜliwiającą przygotowywanie kawy
o Ŝądanej mocy i intensywnym smaku.

2200 punktów
980 punktów

Zestaw kina domowego LG

Prasowalnica

Zestaw kina domowego składający się z jednostki
centralnej, dwóch głośników przednich, dwóch

Prasowalnica z funkcją prasowania za-

głośników surround, głośnika centralnego i sub-

równo przy uŜyciu pary jak i na sucho.

woofera. Odtwarza płyty DVD-R, DVD-RW,

Siedmiokrotnia większa niŜ w przypadku

DVD+R, DVD+RW, CD-R, CD-RW, format Audio

standardowego Ŝelazka powierzchnia

CD, MP3, WMA i DivX. Obsługuje napisy SUB,

prasowania zapewnia doskonałe rezul-

SRT, TXT, SMI i SSA. WyposaŜony w złącze

taty i pozwala zaoszczędzić czas. W

USB, scart, HDMI, portable in, component video,

wyposaŜeniu znajdują się: spryskiwacz,

wyjście wideo i wejście audio L/R.

poduszeczka ułatwiająca prasowanie
rękawów, zaszewek itp.

1950 punktów

1570 punktów
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Tablet—ASUS Transformer
• Tablet z procesorem NVIDIA Tegra 2 T250

Nawigacja treningowa Germin

(2 x 1 GHz)

• Pamięć 1024 MB LP DDR2
• Wyświetlacz 10.1"" WSVGA
• Typ ekranu Pojemnościowy Multi-Touch (10punktowy), LED, IPS

• Rozdzielczość 1280 x 800
• Bluetooth Bluetooth V2.1+EDR
• Akumulator Dodatkowy litowo-polimerowy, 2
-komorowy, 3300 mAh (ze stacją dokującą)

• Litowo-polimerowy, 2-komorowy, 3300 mAh
• Zainstalowany system operacyjny Android
3.0 (Honeycomb)

Rejestruj kaŜdy kilometr i kaŜdą minutę za pomocą urządzenia FR60,
eleganckiego zegarka i narzędzia do ćwiczeń jednocześnie, które
mierzy czas, tętno i spalone kalorie. Po połączeniu z bezprzewodowym czujnikiem na nogę mierzy ono równieŜ prędkość i dystans biegu
w sali lub na dworze. Na koniec urządzenie FR60 przesyła bezprzewodowo dane treningowe do komputera do późniejszej analizy.

1030 punktów

Profesor Henry 6.0 Megapakiet
Pakiet 5 kursów do kompleksowej i skutecznej nauki języka

2930 punktów

angielskiego dla początkujących, średnio zaawansowanych
i zaawansowanych. Profesor Henry 6.0 MEGAPAKIET

Gofrownica

gwarantuje naukę aŜ 25 000 słów, zwrotów i zdań, dzięki
multimedialnemu repetytorium przystępnie objaśnia grama-

Gofrownica sprawi przyjemność smaku

tykę, a ponad 40 godzin nagrań native speakerów uczy

równieŜ w domowej kuchni. Budowa urzą-

rozumienia ze słuchu i prawidłowej wymowy.

dzenia jest przystosowana do ciągłej pracy.
Płyta pokryta została powłoką antyprzywierającą, dzięki temu urządzenie jest łatwe do

240 punktów

utrzymania w czystości. Spełnia europejskie
standardy. Pieczone GOFRY są grube przypominają te z budek znad plaŜy ;). Gofrownica jest wyposaŜona w moŜliwość

Wielki multimedialny słownik niemieckopolski polsko-niemiecki PWN

regulacji temperatury w zaleŜności od ilości ciasta.

290 punktów

Wielki multimedialny słownik niemiecko-polski polskoniemiecki PWN został przygotowany zgodnie z najnowszymi

Nawigacja samochodowa GPS

zasadami leksykografii dwujęzycznej przez zespoły doświadczonych językoznawców we współpracy z konsultantami z

JuŜ się nie zgubisz na drodze! Oferowany mo-

ośrodków naukowych w kraju i za granicą.

del jest wyposaŜony w ekran o rozmiarze 5”
oraz wysoką rozdzielczością 800 x 480 punktów. Jasny i czytelny ekran wspomaga wbudo-

235 punktów

wany czujnik natęŜenia światła automatycznie
zmieniając poziom jasności w zaleŜności oraz
aktualnych warunków.


 890 punktów

Espanol Extremo 2011 Multi 5w1
(1xDVD)
Pakiet Espanol Extremo Multi to zbiór ponad 25 000 słów na
poziomie od początkującego (Básico) przez średnio zaawansowany (Intermedio) i zaawansowany (Avanzado) do biegłego

Tablet MANTA MID06S
Użyteczny tablet z popularnym
systemem operacyjnym Android.
Dzieki niemu łatwo uzyskać dostęp
do Internetu i własnych plików oraz
pozostać przy tym w ruchu.
999 punktów

(Superior).
• tłumaczenie kontekstowe wszystkich wyrazów w kursie,
• synchronizacja nauki: moŜliwość nauki online lub na
iPhonie i przenoszenia swoich postępów pomiędzy tymi
platformami,
• dla ułatwienia, poziom podstawowy zapewnia kursantom:
• polecenia w języku polskim,
• zdjęcia wszystkich haseł,
• polskie odpowiedniki szukanych słów w ćwiczeniach na
tłumaczenie nagrania i tłumaczenia zdań przykładowych.

210 punktów

3

Film DVD: 1920 Bitwa Warszawska

Ekspres do kawy illy

1920 Bitwa Warszawska" to wielki fresk historyczny o

Ekspres do kawy zaprojektowany z uwzględnieniem naj-

jednej z osiemnastu naj-waŜniejszych, zdaniem lorda Ed-

nowszych trendów eleganckiego w połączeniu z pełną

gara D'Aber-nona, bitew w dziejach świata. Była jedyną od

funkcjonalnością. Dający pełnię aromatu kawy.

XVII wieku zwycięską bitwą stoczoną sa-modzielnie przez
Polaków (13-25 sierpnia 1920 roku), która zadecydowała o

90 punktów

losach wojny. Bitwa ta zahamowała pochód Armii Czerwonej na Europę i pozwoliła Polsce zachować na dziewiętnaście lat świeŜo odzyskaną niepodległość.

90 punktów

Maszynka do lodów
Dla ludzi lubiących zimne desery. Świetnie nadaje się do
chłodzenia butelek napojów. Prosty w obsłudze.

Film DVD: Saga Zmierzch
(pakiet 3 filmów)
Ekranizacja trzech pierwszych tomów bestsellerowej sagi

99 punktów

Stephenie Meyer "Zmierzch". Pełna pasji, zniewalająca
opowieść o zakazanym, burzliwym i niebezpiecznym
romansie młodej dziewczyny i nieśmiertelnego wampira.

śelazko Philips
99 punktów

śelazko dla ludzi ceniących sobie wygodę i prostotę
wykonywania czynności codziennych. Funkcjonalne
Ŝelazko z udoskonaloną stopą, gwarantującą płynne
prasowanie.

Film DVD: Jak zostać królem
Fascynująca opowieść o człowieku, który uratował kró-

90 punktów

lestwo i w przełomowym momencie historii męŜnie poprowadził Anglików w walce przeciwko najeźdźcy. Po
śmierci króla Jerzego V (Michael Gambon) i szokującej
abdykacji Edwarda VIII (Guy Pearce), ksiąŜę Albert
(Colin Firth) musi, pomimo wielkich oporów, objąć tron

Frytkownica Tefal

Anglii jako Jerzy VI. Ogromną przeszkodą w wypełnianiu monarszych obowiązków jest prześladujące go od
najmłodszych lat... jąkanie.

Prostokątna, metalowa obudowa doskonale komponuje się
z nowoczesnymi wnętrzami, jak i z tradycyjnymi. Spirala
grzewcza, zanurzona w roztopionym tłuszczu zapewnia
bezzapachowe smaŜenie.

90 punktów
120 punktów

Film DVD: Kac Vegas / Kac Vegas w Bangkoku
Nie zabija się kury znoszącej złote jaja. Po miaŜdŜącym
kasowym sukcesie pierwszej części powstanie kontynuacji

Aparat Cyfrowy Fuji FinePix

przeboju Todda Phillipsa było kwestią czasu. "Kac Vegas"
podbił przecieŜ serca publiczności, i to nie tylko tej z syndromem dnia poprzedniego. W sequelu powracamy do
starych znajomych, którzy nie wyciągnęli zbyt wielu wniosków z doświadczeń w stolicy hazardu. A jako Ŝe piorun

Doskonała gratka dla łowców ciekawych ujęć. 18 krotny
zoom w połączeniu z 14 sensorem daje moŜliwość robienia doskonałych zdjęć oraz zapis filmów z jakością 720p
HD.

nie uderza dwa razy w to samo miejsce, tym razem z miasta grzechu przenosimy się do Bangkoku, który na kacu

120 punktów

przypomina dziewiąty krąg piekieł.
W pudełku:
gadŜety z filmu

120 punktów
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Film DVD: Planeta ziemia (13 DVD)

Multitool Leatherman Charge TTi

2007 - Seria zabiera nas w podróŜ po wszystkich krainach

Multitool Leatherman Charge to flagowy model w ofercie
amerykańskiego producenta, a zarazem rynkowy bestseller wśród narzędzi wielofunkcyjnych tej klasy. Bazując na
układzie konstrukcyjnym modelu Wave stworzono tool
jeszcze lepiej dopracowany i z lepszych materiałów.

Ziemi i pokazuje rzeczy, które na własne oczy mogą zobaczyć jedynie nieliczni. "Planeta Ziemia" zabiera nas w
miejsca, jakich nigdy dotąd nie odwiedzaliśmy, w świat
widoków i dźwięków, jakich prawdopodobnie nigdy nie

899 punktów

mielibyśmy okazji zobaczyć ani doświadczyć

480 punktów

Orbitek magnetyczny Eagle
Eagle jest zaawansowanym technicznie orbitekiem, który

Akumulatorowa wiertarko – wkrętarka
udarowa 8271DWAE 12 V Makita
Dobrze wywaŜona wkrętarka udarowa o zwartej budowie,
2-biegowa przekładnia planetarna z metalowymi kołami
zębatymi Antypoślizgowa rękojeść powleczona gumą.
Idealna do wiercenia, wkręcania oraz wkręcania udarowego. 16-stopniowa regulacja momentu obrotowego.

pozwala w komfortowy sposób trenować w zaciszu domo-

599 punktów

wym. Wykonany jest z dbałością o szczegóły. Jego praca
jest cicha i płynna. Został wyposaŜony w ręczną regulację
oporu w aŜ 8 poziomach, co przekłada się na wygodne dobranie treningu do zaawansowania uŜytkownika.

1035 punktów

Buty DeWalt Extreme - Gore-Tex
"Oddychające" trzewiki ze wstawkami z materiału GoreTex® posiadają wzmocniony przód odporny na uderzenia (o sile do 200J). Podeszwa jest wzmocniona specjalną siatką odporną na przebicia. Posiada teŜ odporność na oleje, smary, benzyny i rozpuszczalniki.
Podwójnie wzmocniony spód pięty z wkładką amortyzującą.

Stepper Mini A2045
380 punktów

Pracujesz w pozycji siedzącej i chcesz rozruszać ciało
ścierpnięte długim siedzeniem przy biurku? Nie masz
czasu biegać na siłownię i szukasz idealnego sprzętu
do ćwiczeń w domowym zaciszu? Szybki efekt treningu
bez wychodzenia z domu daje Ci praktyczny i poręczny
Stepper Mini A2045 marki Axer Sport.

Latarka akumulatorowa
• Głowica przestawiana w 4 pozycje pod kątem 0°, 45°,
90° i 110°

• Wszystkie latarki z duŜą podstawą umoŜliwiającą odstawienie

• ako korzystne cenowo uzupełnienie naszych systemów z
wymiennym akumulatorem 7,2 V–9,6 V bez akumulatora, bez ładowarki

390 punktów
120 punktów

Mata Masująca Massmedic N10
Mata Masująca Massmedic N10 to zaawansowane urządzenie do masaŜu . Zostało zaprojektowane przy współpra-

B&D: Zestaw bitów i wkrętak z grzechotką

cy z najlepszymi ekspertami od masaŜu i akupunktury dzięki czemu kaŜdy ruch , nacisk oraz dotyk odzwierciedlają
prawdziwa sztukę masaŜu . KaŜda partia ciała masowana
jest w inny sposób dając ukojenie spiętym mięśnia. Mata

Zestaw 50 elementów (bity krótkie, przedłuŜane, nasadki
do nakrętek, wiertła, przedłuŜki oraz wkrętak do bitów (z
grzechotką).

została zaprojektowana aby pasowała do większości foteli
oraz krzeseł a takŜe foteli samochodowych .

95 punktów
510 punktów
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B&D: Rozdrabniarka do gałęzi 2400 W
• Mocny, cichy silnik 2400 W
• Mechanizm tnąco-rozdrabniający o średnicy 40 mm -

Dysk zewnętrzny Western Digital
2,5 calowy dysk, charakteryzujący się cichą pracą, solidną
konstrukcją. Łatwy w instalacji zapewni efektywność pracy.

bardzo efektywne rozdrabnianie duŜych gałęzi

• MoŜliwość przestawiania tacy noŜycowej pozwalający

805 punktów

na łatwe usunięcie zakleszczonych gałęzi

• Odcięcie napięcia zabezpiecza silnik przed przeciąŜeniem w przypadku zakleszczenia gałęzi

• Zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem
rozdrabniarki do sieci

980 punktów

Buty DeWalt Apprentice
Lekkie trzewiki ze wzmocnionym przodem, odpornym na
uderzenia, podeszwa odporna na oleje, smary, benzyny,
rozpuszczalniki.
Odporne na temperatury do 300 °C

B&D: Pilarka łańcuchowa elektryczna
• System beznarzędziowego napinacza łańcucha
• Zabezpieczenie przed odrzutem z chwilowym

490 punktów

zahamowaniem łańcucha

• Wytrzymały silnik o mocy 1600 W zapewnia efektywne

Kosiarka spalinowa Expert

działanie

• Miecz o długości 40 cm umoŜliwia wykonywanie trudnych prac

• Wytrzymały silnik o mocy 1600 W
• System automatycznego smarowania łańcucha

Ekspert 58ABSH silnik Briggs and Stratton
Aluminiowa obudowa, która nigdy nie zardzewieje!
Doskonała do koszenia trawy na działkach rekreacyjnych jak i ogrodów przydomowych.

zapewnia jego efektywne wykorzystywanie

499 punktów

B&D: Kultywator akumulatorowy 18 V
• Przeznaczony do spulchniania gleby i pomocy w usuwaniu chwastów.

• Lekka konstrukcja i napięcie 18 V sprawiają, Ŝe kultywacja jest łatwa i prosta.

1880 punktów

Krzesło obrotowe SINUS
Krzesło biurowe, oparcie tapicerowane siatką, siedzisko
tapicerowane podwójną siatką. Mechanizm: TILT, Kolumna
gazowa. Podstawa stalowa chromowana
Dostępna wersja: czarna, niebieska

590 punktów
299 punktów

Odtwarzacz muzyki Apple iP od na no 16 GB
Apple iPad 2 64GB biały / czarny (WiFi/3G)
Nowy przebojowy design połączy świat muzyki ze światem
przyjemności. Jednym gestem na dotykowym ekranie przywołasz wszystko co chcesz obejrzeć lub posłuchać.

Smuklejszy, lŜejszy i szybszy. Taki jest iPAd 2. Idealny dla
ludzi ceniących sobie funkcjonalność i prostotę oraz nowoczesny design.

4995 punktów
1150 punktów
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Agregat jednofazowy Honda 230V
EC2000

Calvin Klein Euphoria (100ml)

Agregat prądotwórczy EC2000 o mocy maksymalnej 2kW

Zapachem Euphoria Calvin Klein zaskoczył wszystkich.
ŚwieŜy, lekko owocowy sprawia, Ŝe poczujesz euforyczny
przypływ energii, czerpanej z egzotycznych kwiatów i owoców. Flakon, którego inspiracją były pąki orchidei zaprojektował Fabien Baron.

umoŜliwia zasilanie bardzo szerokiej gamy elektronarzędzi i narzędzi elektrycznych wykorzystywanych zarówno

195 punktów

na placach budowy jak i przez klientów detalicznych majsterkowiczów. Do najpopularniejszych urządzeń zasilanych generatorem EC2000 naleŜą m.in: szlifierki, pilarki
tarczowe, wyrzynarki, wiertarki, maszty oświetleniowe.
Optymalna moc i bardzo atrakcyjna cena w stosunku do
oferowanej jakości urządzenia sprawiają, Ŝe jest to najpopularniejszy agregat prądotwórczy

3880 punktów

Myjka wysokociśnieniowa HW101 Makita
• Model hobby
• Doskonała do czyszczenia ogrodu, samochodów, mo-

Paco Rabanne 1 Million (100ml)
Woda toaletowa o owocowo kwiatowym, dynamicznym i
tajemniczym aromacie. Kompozycja iskrzy się nutami
mandarynki, świeŜej i chłodnej mięty pieprzowej, którym
ciepła dodaje uwodzicielski cynamon wraz z absolutem
róŜy tureckiej. Całość zamyka i utrwala zmysłowa ambra i
skóra. Woda dedykowana męŜczyznom o wyrafinowanym
guście, pragnącym otaczać się luksusem. Nuty zapachowe: czerwona pomarańcza, grapefruit, mandarynka sycylijska, mięta pieprzowa, cynamon, róŜa turecka, przyprawy, białe drewno, akordy skórzane, paczula, ambra.

tocykli, tarasów i markiz

• System Total Stop umoŜliwia automatyczne uruchamian-

490 punktów

ie i zatrzymywanie

• Kompakt; pompa metalowa z silnikiem
• Stabilny silnik elektryczny z wymienialnymi szczotkami

Zegar ścienny z ramkami na zdjęcia

węglowymi

• Filtr wodny zapobiega uszkodzeniom pompy
• Lanca rozpryskująca z regulowaną dyszą
• Pistolet ze zbiornikiem na środki czyszczące

Ten zegar to idealny gadŜet dla osób sentymentalnych i
rodzinnych! Nie tylko wskaŜe aktualną
godzinę, ale takŜe sprawi, Ŝe nie zapomnisz o najwaŜniejszych wydarzeniach z

340 punktów
540 punktów

Odtwarzacz DVD Sony
Zgrabny, zajmujący mało miejsca odtwarzacz DVD z wyjściem HDMI®

Telefon GSM: Nokia Lumia

Rozmiar MIDI (320 mm szerokości), wyjście HDMI®, interpolacja 1080p, Xvid, PhotoTV HD, nagrywanie na USB

Smartfon 3G z ekranem dotykowym o przekątnej 3.7 cala i
rozdzielczości 480x800 pikseli, wyposaŜony w aparat fotograficzny o rozdzielczości 8 Mpix. Pracuje w oparciu o system operacyjny MS Windows Phone 7.5 Mango. Urządzenie wyposaŜono w akumulator Li-Ion o pojemności 1450
mAh, pozwalający na 13 godzin rozmów oraz pracę w trybie czuwania przez 265 godzin.

Łatwe podłączanie do telewizora przewodem HDMI®
Interpolacja obrazu z płyt DVD do jakości bliskiej HD
Odtwarzanie materiałów przechowywanych w urządzeniu
USB

299 punktów

Asus UX21E-KX007V
2200 punktów

Najnowsza propozycja Asusa - Ultrabook UX21! Łączy w
sobie doskonałe parametry oraz niespotykaną do tej pory
mobilność. WaŜne cechy: grubość w najcieńszym miejscu
3 mm, dysk SSD 64 GB SSD , USB 3.0, Bluetooth 4.0,
HDMI, czytnik kart SD, kamera internetowa. W zestawie
stylowe Etui oraz Office Start !
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4800 punktów

Regulamin programu lojalnościowego
działu profesjonalne narzędzia dla hydraulików

1. Definicje:
a) Organizator – Grupa ANB, w skład której wchodzą spółki: ANB Sp. z o.o., ANB Sp. z o.o. Sp. K,
Interum Sp. z o.o., El-System Sp. z o.o., BHL Sp.
z o.o.
b) klient grupy ANB, to klient dokonujący zakupów w
ramach działu „wyposaŜenie warsztatów, magazynów i otoczenia” w spółkach grupy ANB: ANB
Sp. z o.o., ANB Sp. z o.o. Sp. K, Interum Sp. z
o.o., El-System Sp. z o.o., BHL Sp. z o.o.
c) grupa ANB – to spółki ANB Sp. z o.o., ANB Sp. z
o.o. Sp. K, Interum Sp. z o.o., El-System Sp. z
o.o., BHL Sp. z o.o.
d) uŜytkownik – to osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub jednostka
budŜetu państwa zarejestrowana w programie
lojalnościowym i zbierająca za dokonywane zakupy punkty.
e) uczestnik programu to osoba fizyczna będąca
pracownikiem zatrudniona na podstawie umów
cywilno-prawnych upowaŜniona do reprezentowania przez uŜytkownika w programie lojalnościowym
f) punkty – to punkty przeliczone na podstawie dokonywanych transakcji przez uŜytkownika programu wg określonych w niniejszym regulaminie zasad.
2. Program adresowany jest dla wszystkich klientów
Grupy ANB współpracujących w ramach dokonywanych zakupów. Nagrody z programu lojalnościowego są przeznaczone dla klientów w zamian
za dokonywane w grupie ANB zakupy i są proporcjonalne do dokonywanych zakupów. Odbiór
nagród odbywa się poprzez system punktów,
przyznawanych przez organizatora programu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy
rejestracji klienta w programie lojalnościowy.
4. Naliczanie punktów odbywa się wyłącznie od dnia
zarejestrowania w programie i rozpoczyna się od
pierwszego zamówienia, po opłaceniu naleŜności
wynikających z faktur za jego realizację. KaŜde
kolejne zamówienie powoduje naliczenie kolejnych punktów jak przy pierwszym zamówieniu.
5. Wartość punktów dla klienta zarejestrowanego w
programie lojalnościowym 1 punkt za kaŜde 100
zł netto wydane na zakupy z oferty handlowej
Grupy ANB (punkty naliczane są w chwili opłacenia faktury dającej prawo naliczenia punktów).

6. W przypadku stałej współpracy, w trakcie której
klient przynajmniej raz w miesiącu złoŜy minimum
jedno zamówienie na kwotę 2000 zł netto (lub
wartość wszystkich zamówień wyniesie 2000 zł)
organizator programu moŜe nagrodzić klienta
punktami bonusowymi. Punkty bonusowe będą
wówczas zwiększać dotychczasową liczbę punktów wynikających z przeliczenia wartości złoŜonych zamówień wg. opisanej w pkt 5 zasad.
7. Zmiana sposobu naliczania punktów następuje w
chwili pierwszego zakupu z zamówienia, jakie
dotarło do organizatora programu po podpisaniu
umowy.
8. Organizator zastrzega jednak prawo do zmiany
wartości punktów bonusowych w stosunku do
poszczególnych transakcji lub wartości obrotu.
9. UŜytkownik programu moŜe sprawdzić stan swojego konta poprzez zalogowanie się w systemie
programu lojalnościowego lub kontaktując się z
pracownikiem Grupy ANB upowaŜnionym przez
organizatora do udzielania tego typu informacji.
10.Organizator programu zastrzega sobie prawo do
wprowadzania i usuwania z oferty nagród wybranych przedmiotów.
11.Nagroda zostanie wysłana na wskazany przez
uŜytkownika adres za pośrednictwem poczty kurierskiej, doręczona osobiście lub odebrana w
siedzibie organizatora.
12.Nagroda przeznaczona jest dla klienta Grupy
ANB, a od uczestnika zaleŜy to, aby postępował z
nagrodą zgodnie z polityką i wytycznymi swego
pracodawcy.
13.Organizator programu wystawia i przesyła wraz z
nagrodą fakturę VAT na kwotę 1 zł do opłacenia
przez nagrodzonego uŜytkownika w terminie 14
dni. Na Ŝyczenie uczestnika programu istnieje
moŜliwość wystawienia paragonu z kasy fiskalnej.
14.Czas dostawy nagrody moŜe maksymalnie wynieść 30 dni licząc od dnia złoŜenia zamówienia.
15.Organizator programu zastrzega, Ŝe w przypadku
duŜego zainteresowania i/lub braku nagrody
wskazanej przez uŜytkownika, dostarczy nagrodę
o równej lub porównywalnej wartości, o podobnych parametrach lub przyznanie kuponu upominkowego o wartości nagrody netto do zrealizowania w sklepach Grupy ANB.
16.JeŜeli uŜytkownik programu nie dokona zakupów
w Grupie ANB w ciągu 12 miesięcy od ostatniego
zakupu, to wszystkie dotychczas przyznane
punkty zostaną skasowane. Poprzez skasowanie
punktów z powodu wyŜej wymienionego klient

traci bezpowrotnie prawo do ich odzyskania. W
efekcie proces naliczania rozpoczyna się na nowo
począwszy od pierwszego zamówienia następującego po skasowaniu zebranych punktów.
17.Wyjątkiem od wyŜej opisanej reguły jest złoŜenie
zamówienia przed upływem roku, z terminem realizacji nie dłuŜszym niŜ 3 miesiące (potwierdzone
dokumentem dostawy).
18.UŜytkownik programu ma prawo do wskazania
preferowanego uczestnika, na którego konto będą naliczane punkty programu lojalnościowego za
wszystkie zakupy dokonywane. W innym przypadku punkty będą doliczane osobie powiązanej
z danym zamówieniem.
19.Uczestnik programu moŜe zrzec się zebranych
punktów na rzecz innego uczestnika w ramach
jednego uŜytkownika programu.
20.Uczestnik programu moŜe zrezygnować z przesłanej nagrody w ciągu 14 dni od doręczenia bez
podania przyczyny. Wówczas uczestnik programu ma obowiązek odesłania nagrody w nienaruszonym stanie na własny koszt. Zwrot nagrody
wysłany na koszt organizatora programu skutkuje
odmową przyjęcia przesyłki i tym samym odmową przyjęcia zwrotu nagrody. Przepisu tego nie
stosuje się, gdy z winy organizatora programu do
uczestnika trafiła nagroda niezgodna z zamówieniem. Organizator wówczas odbiera nagrodę od
uczestnika na własny koszt.
21.Nagrody objęte są standardową gwarancją producenta. Reklamowany towar uŜytkownik prześle
na własny koszt do organizatora lub podmiotu
wskazanego przez organizatora.
22.Organizatora programu lojalnościowego zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu programu
lojalnościowego bez uprzedniego informowania
uŜytkowników programu indywidualnie. Organizator zastrzega sobie równieŜ prawo do zmiany
systemu naliczania punktów, wartość punktową
nagród oraz katalog nagród.
23.Organizator zastrzega sobie równieŜ prawo do
zamknięcia programu lojalnościowego. O tym
fakcie kaŜdy uŜytkownik zostanie poinformowany
poprzez stronę internetową programu i/lub wysłany e-mail. W przypadku likwidacji programu uŜytkownik będzie miał 90 dni na wybranie i zamówienie nagrody za dotąd otrzymane punkty. W
przypadku braku dokonania wyboru punkty zostaną skasowane.

PowyŜsze warunki programu obowiązują od dnia 01.02.2012 aŜ do odwołania lub zmiany.
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