REGULAMIN PROGRAMU PREMIUM STAPLES BUSINESS ADVANTAGE
1. Definicje:
1.1. “Program” oznacza Program Premium Staples Business Advantage opisany w niniejszym Regulaminie.
1.2. „Staples” oznacza Staples Polska Sp. z o. o., ul. Bysewska 18, 80-298 Gdańsk.
1.3. „Klient” oznacza podmiot prowadzący działalność gospodarczą pozostający ze Staples w stosunkach
handlowych lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który dopiero zamierza wejść w
stosunki handlowe ze Staples.
1.4. „Uczestnik” oznacza Klienta, który wziął udział w Programie.
1.5. „Inne Produkty” oznacza produkty należące do kategorii: Żywność i pomieszczenia socjalne,
Sprzątanie, Rozwiązania do łazienek, Poczta i wysyłka, Meble i krzesła.
2. Klient staje się Uczestnikiem Programu Premium Staples Business Advantage w momencie
zaakceptowania niniejszego Regulaminu oraz zapłacenia opłaty opisanej w punkcie 3. Poniżej na
rachunek Staples. W konsekwencji Uczestnik uzyskuje możliwość otrzymania korzyści
wyszczególnionych poniżej pod warunkiem spełnienia wymogów opisanych w kolumnie „Szczegóły”:
Korzyści

Szczegóły

Duży wybór produktów z oferty
Staples

Pełny dostęp do szerokiej gamy produktów oferowanych
przez Staples.

Atrakcyjne, ustalone ceny na
produkty często zamawiane
przez Uczestnika
Niska, ustalona cena za
opakowanie podstawowego
papieru do drukarki
Comiesięczna Oferta Specjalna
(Hot Deal)

W oparciu o zwyczaje zakupowe Uczestnika, Staples
oferuje Uczestnikowi atrakcyjne, ustalone na pewien
okres ceny na wybrane produkty.
Niska, usalona cena za opakowanie podstawowego
papieru do drukarki (7,69 PLN 1,4).

Atrakcyjne ceny na wybrane
produkty

Atrakcyjne ceny na wybrane produkty, zarówno spośród
materiałów biurowych, jak i Innych produktów
(zdefiniowanych powyżej w pkt 1.5).
Dodatkowa zniżka w wysokości 3% całego zamówienia,
w przypadku gdy wartość koszyka danego złożonego
przez Uczestnika zamówienia przekroczy 1.700 PLN
(jednorazowo). 3, 4
Umieszczenie logo/tekstu Uczestnika na kopertach bez
dodatkowych opłat. 5

Zniżka za duże zamówienia

Koperty “dopasowane” do
Uczestnika
Coroczny wyjątkowy prezent

Darmowy prezent powitalny

Eksperci u boku Klienta

Comiesięczna oferta specjalna na wybrane produkty z
oferty Staples.

Coroczny prezent, jeśli Uczestnik zakupi w danym roku
od Staples produkty za kwotę przekraczającą 40.000
PLN. 2, 4
Prezent powitalny po dołaczeniu do Programu; Uczestnik
może ten prezent otrzymać wyłącznie jednokrotnie. W
przypadku ponownego dołączenia do Programu przez
Uczestnika, prezent nie przysługuje. 2
Wyznaczony Opiekun Klienta będzie na bieżąco pomagał
Uczestnikowi w rozwiązywaniu problemów i
poszukiwaniu oszczędności w zakresie zakupu
produktów od Staples.

Poprzednia
oferta

Oferta
Premim

1

Cena za opakowanie podstawowego papieru do drukarki jest ustalona na okres 365 dni liczonych od dnia dołączenia przez
Uczestnika do Programu (zaakceptowania niniejszego Regulaminu). Jednakże cena ta może ulec zmianie z uwagi na inflację,
podwyższenie cen przez dostawców Staples, wzrost cen surowców, wahania walutowe i inne czynniki.
2

Prezenty mogą się różnić od tych zobrazowanych na materiałach marketingowych Staples (n.p. ulotkach, stronie internetowej
Staples) i nie mogą zostać wymienione na gotówkę.
3

Ta korzyść dotyczy wyłącznie zamówień złożonych poprzez Staples Web-Shop.

4

Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

5

Aby otrzymać tę korzyść Uczestnik musi złożyć zamówienie na minimum 1.000 (słownie: tysiąc) kopert. Dostawa zamówionych
kopert do Uczestnika zostanie dokonana co najmniej dwa tygodnie po złożeniu zamówienia.

3. Otrzymanie przez Uczestnika korzyści wyszczególnionych powyżej uzależnione jest od zapłacenia przez
Uczestnika rocznej opłaty w wysokości 399 zł (bez VAT) na rachunek Staples. Opłata musi zostać
zapłacona w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury przez Staples. Jeśli Uczestnik opóźni się z
płatnością, Staples może odmówić Uczestnikowi udziału w Programie. Wskazana powyżej opłata nie
podlega zwrotowi, co oznacza, że w przypadku zakończenia udziału Uczestnika w Programie (poprzez
wypowiedzenie złożone przez Staples, jak i przez Uczestnika), opłata nie jest zwracana Uczestnikowi ani
w całości, ani w części.
4. Udział Uczestnika w Programie odnowi się automatycznie na kolejny rok 30 dni przed upływem roku od
dnia, w którym Uczesnik dołączył do Programu poprzez zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
Staples ma prawo wypowiedzenia udziału Uczestnika w Programie w całości albo w części w każdym
czasie, bez poniesienia z tego tytułu jakichkolwiek negatywnych konsekwencji finansowych lub innych
(kar umownych, odszkodowania), z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od
dnia zawiadomienia Uczestnika o wypowedzeniu. Uczestnik ma prawo wypowiedzenia swojego udziału
w Programie poprzez doręczenie pisemnego wypowiedzenia do Staples nie później niż na 30 dni przed
upływem każdej rocznicy dnia, w którym Uczestnik dołączył do Programu poprzez zaakceptowanie
niniejszego Regulaminu. Jeśli Uczestnik doręczy pisemne wypowiedzenie Staples w wyżej wskazanym
terminie, udział Uczestnika w Programie zakończy się w dniu najwcześniejszej rocznicy zaakceptowania
przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
5. Wszelkie informacje przekazane przez Klienta zarówno przed, jak i po dniu dołączenia do Programu
zostały przez Klienta przekazane dobrowolnie i zostaną przez Staples wykorzystane wyłącznie do celów
realizacji Programu.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie i o ile nie wskazano inaczej, nabycie
produktów przez Uczestnika od Staples w ramach Programu podlega Regulaminowi
StaplesAdvantage.pl. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem a Regulaminem
StaplesAdvantage.pl, wiążąca jest treść niniejszego Regulaminu.

