
Regulamin Programu Lojalnościowego „Nowa Praca”

Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa zasady współpracy  Partnerów,  Organizatorów oraz  zakres i 

warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym „Nowa Praca”.

Definicje

Organizatorzy – firmy współtworzące inicjatywę „Nowa Praca”, tj.

1. AB Foods Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Nowej Soli przy ul. Przemysłowej 2, 67-100 Nowa

Sól, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000269832,

2. Alumetal Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli przy ul. Przemysłowej 8, wpisanej

do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303315,

3. Jost Polska sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli przy ul. Motoryzacyjnej 6, wpisanej do

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000288748,

4. „Mazel” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Piaskowa 2a, wpisanej do Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595087,

5. NORD Napędy Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli przy ul.

Inżynierskiej 4, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000235033,

Partner – osoba fizyczna lub osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą lub 

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która pragnie nawiązać lub 

kontynuować współpracę na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz zawarła z 

Organizatorami Porozumienie dotyczące udziału w Programie Lojalnościowym „Nowa Praca”.

Uczestnik – osoba będąca w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w przedsiębiorstwie 

współtworzącym inicjatywę „Nowa Praca”.

Karta Rabatowa „Nowa Praca” – numerowana karta, która upoważnia Uczestnika do

uzyskania rabatu na wybrane towary lub usługi świadczone przez Partnerów programu.

§ 1

1.  Wystawcą i właścicielem KARTY RABATOWEJ „Nowa Praca” są:



a) AB Foods Polska Sp. z o.o.

b) Alumetal Poland Sp. z o.o.

c) JOST Polska Sp. z o.o.

d) „Mazel” S.A.

e) NORD Napędy Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o.

§ 2

1.  Pełna lista Partnerów udzielających na wybrane towary i usługi rabatów na podstawie 

karty rabatowej „Nowa Praca” dostępna jest na stronie  

www.nowapraca.info/kartarabatowa/  .         Lista Partnerów może ulec zmianie.

§ 3

1. Warunkiem nabycia Karty rabatowej  „Nowa Praca” jest bycie w zatrudnieniu w firmie

Organizatora. Szczegółowe zasady przystępowania do Programu Lojalnościowego

„Nowa Praca” oraz wydawania Karty rabatowej „Nowa Praca” określa każdorazowo 

Organizator dla uczestników zatrudnionych w swoim przedsiębiorstwie.

§ 4

2. Karta rabatowa „Nowa Praca” jest terminowa. Ważność karty przypada na okres od 

stycznia do grudnia danego roku.

§ 5

1. Posiadacz Karty Rabatowej „Nowa Praca” ma prawo do uzyskania rabatu na towary i

usługi oferowane przez podmioty udzielające rabatów o których mowa w pkt. 2 

powyżej.

2. Wysokość rabatu jest indywidulanie ustalana przez Partnerów, o których mowa w pkt.

2 powyżej.

3. Rabat przysługuje na podstawie okazania Karty Rabatowej „Nowa Praca” i 

obowiązuje od dnia rozpoczęcia programu Lojalnościowego „Nowa Praca” o ile

Organizatorzy nie postanowią inaczej.
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4. Lista Partnerów i oferowanych zniżek dostępna jest na stronie

www.nowapraca.info/kartarabatowa.  

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wycofanie się Partnera z projektu

bądź nierzetelnego świadczenia jego usług oferowanych w ramach Karty.

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Partnerów oraz oferowanych

zniżek.

7. Rabat nie może być udzielany wstecz w stosunku usług dokonanych w przeszłości

bez okazania Karty Rabatowej „Nowa Praca”.

8. Rabaty wynikające z okazania Karty Rabatowej „Nowa Praca” nie podlegają 

sumowaniu z rabatami wynikającymi z innych promocji organizowanych przez

Partnerów, o których mowa w pkt. 2 powyżej.

9. Pieniężna kwota rabatu udzielana posiadaczowi Karty Rabatowej „Nowa Praca” nie

może być w żadnym przypadku wymieniana na gotówkę.

10. Karta Rabatowa „Nowa Praca” nie jest kartą płatniczą, kredytową oraz bankomatową.

11. Posiadacz Karty nie może udostępniać jej osobom trzecim.

12. Karta jest wydawana jednorazowo raz do roku. W przypadku zgubienia karty 

Organizator zastrzega sobie prawo do niewydawania jej w okresie trwania ważności

po raz kolejny.

§ 6

1. Współpraca dla Partnerów Programu Lojalnościowego „Nowa Praca” jest bezpłatna.

2. Partnerzy przystępujący do projektu Karty zobowiązują się do udzielenia oferty 

promocyjnej określonej na mocy odrębnych porozumień zawartych z Organizatorami 

Programu Lojalnościowego „Nowa Praca”.

3. Organizatorzy Programu Lojalnościowego „Nowa Praca” mają prawo odrzucenia

oferty Partnera ubiegającego się do przystąpienia do programu bez konieczności

uzasadnienia w jakikolwiek sposób motywów takiej decyzji.
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§ 7

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie inicjatywy Nowa Praca –

www.nowapraca.info  .      

2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszego

Regulaminu.

3. Przystępując do Programu Lojalnościowego, uczestnicy akceptują treść regulaminu i 

zobowiązują się do  przestrzegania jego postanowień.
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