Regulamin Akcji „Trzy razy więcej punktów za Tofflairsa we wrześniu”
W terminie od 01.09.2016 r. do 30.09.2016 r. Organizator przeprowadzi Akcję specjalną polegającą
na przyznawaniu potrójnych punktów za wprowadzenie kodów z opakowań objętych Programem
dotyczących produktów: Tofflairs 120g, Tofflairs 260g.
Dodatkowo Akcją będzie objęte rejestrowanie paragonów za zakup produktu Tofflairs na wagę,
niezależnie od daty zakupu, ale wprowadzonych do Programu w czasie trwania Akcji tj. od 01.09.2016
r. do 30.09.2016 r.
Poniższa punktacja obowiązuje wyłącznie w terminie od 01.09.2016 r. do 30.09.2016 r. i odnosi się do
każdego opakowania Tofflairs 120g, Tofflairs 260g oraz wiąże się z obowiązkiem rejestracji w
Programie na Koncie Uczestnika kodu alfanumerycznego z poniższych opakowań:
- Tofflairs 120g – 40 punktów
- Tofflairs 260g – 60 punktów
Poniższa punktacja obowiązuje wyłącznie w terminie od 01.09.2016 r. do 30.09.2016 r. i odnosi się do
zakupionego produktu Tofflairs na wagę.
W przypadku rejestracji paragonu warunkiem przyznania potrójnej liczby punktów za zakup produktu
Tofflairs na wagę, jest dołączenie do paragonu zdjęcia owijki dla pojedynczego cukierka Tofflairs
Za zakup produktu Tofflairs na wagę o gramaturze 100g użytkownik otrzymuje w trakcie trwania Akcji
30 pkt za pierwsze 100 g i każde następne rozpoczęte 100g zakupionego produktu na wagę,
przykładowo:
PRODUKT TOFFLAIRS

LICZBA PUNKTÓW W
PROGRAMIE

WG WAGI
100g - 200g

30 pkt

201g - 300g

60 pkt

301g - 400g

90 pkt

401g - 500g

120 pkt

501g - 600g

150 pkt

601g - 700g

180 pkt

701g - 800g

240 pkt

801g - 900g

210 pkt

901g - 1000g

270 pkt

1001g - 1100g

300 pkt

1102g - 1200g

330 pkt

1201g - 1300g

360 pkt

1301g - 1400g

390 pkt

1401g - 1500g

420 pkt

1501g - 1600g

450 pkt

1601g - 1700g

480 pkt

1701g - 1800g

510 pkr

1801g - 1900g

540 pkt

1901g - 2000g

570 okt

2101g - 2200g

600 pkt

2201g - 2300g

630 pkt

2301g - 2400g

660 okt

2401g - 2500g

690 pkt

2501g - 2600g

720 pkt

2601g - 2700g

750 pkt

2701g - 2800g

780 pkt

2801g - 2900g

810 pkt

2901g - 3000g

840 pkt

Organizator zastrzega, że do niniejszego Regulaminu nie ma zastosowania pkt 6.3. Regulaminu
Programu „Z miłości do radości”, tj. Akcja „Trzy razy więcej punktów za Tofflairsa we wrześniu” nie
łączą się z mnożeniem liczby punktów x 3 za pierwsze wprowadzenie w Programie Kodu z Produktu
lub Paragonu za zakup produktów Wawel na wagę.

