
Regulamin Programu partnerskiego „Styline Club” dla firm wykonawczych świadczących usługi 

wykonawczo-malarskie” 

Definicje  

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 

1. Regulamin – niniejszy dokument określający warunki i zasady przeprowadzenia oraz 

uczestnictwa w Programie Partnerskim „Styline Club”. 

2. Program – program partnerski realizowany zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym 

Regulaminie. 

3. Produkt – produkty promowane w Programie oznaczone informacją Program Partnerski wraz z 

ilością punktów.  

4. Organizator – BOLIX S.A. ul. Stolarska 8 34-300 Żywiec, spółka wpisana do Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsko-Biała Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000153588, posiadająca nr identyfikacji podatkowej NIP: 

5262685697, kapitał zakładowy: 10 000 000,00 zł. 

5. Punkty – punkty po zebraniu wymaganej ilości upoważaniające do nabycia Nagrody po 

specjalnej cenie.  

6. Nagroda – prawo nabycia za 1,00zł netto + VAT wybranego towaru wskazanego i opisanego w 

Katalogu Nagród, lub na stronie www.stylineclub.pl po zgromadzeniu wymaganej ilości 

punktów w Programie. 

7. Katalog nagród – katalog do zbierania etykiet z punktami w którym przedstawiono regulamin 

oraz tabelę z Nagrodami. Uczestnik programu może pozyskać katalog w punkcie sprzedaży 

Styline lub u Opiekuna Uczestnika. Lista nagród znajduje się również w załączniku nr 1 

8. Uczestnik – program przeznaczony jest dla właścicieli firm prowadzących czynnie 

jednoosobową działalność gospodarczą lub w formie spółek cywilnych, polegającą na 

świadczeniu usług wykonawczo- malarskich wykorzystujących Produkty marki Styline, a także 

osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która uzyska 

indywidualną akceptację Opiekuna Uczestnika.  

9. Opiekun Uczestnika – pracownik Organizatora pracujący na terenie działalności Uczestnika i 

przypisany do obsługi Uczestnika. Dopasowanie następuje poprzez dopasowanie na stronie 

www.stylineclub.pl  Opiekuna Uczestnika. 

§ 1 Organizacja 

1. Program trwa od 01.01.2023 roku do 20.12.2023.  

2. Program nie jest loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych. 

3. Program jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

4. Przystąpienie do programu możliwe jest poprzez dokonanie zgłoszenia i prawidłowy przebieg 

procesu rejestracji za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej www.stylineclub.pl  

5. Wszystkie informacje podawane podczas procesu rejestracji muszą być prawdziwe, pod 

rygorem unieważnienia uczestnictwa Uczestnika w Programie. 

6. W przypadku pozytywnej weryfikacji zgłoszenia i dokonania rejestracji Uczestnik otrzymuje 

prawo do uczestnictwa w Programie. 

http://www.stylineclub.pl/
http://www.stylineclub.pl/
http://www.stylineclub.pl/


7. Program ma na celu promocję produktów Styline m.in. poprzez: 

 zwiększanie sprzedaży promowanych produktów 

 budowanie pozytywnego wizerunku marki Styline. 

8. Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia 

niniejszego Regulaminu. 

9. Udział w programie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny. 

§ 2 Zasady uczestnictwa 

1. Program przeznaczony jest dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, posiadającymi 

pełną zdolność do czynności prawnych, zarejestrowanych w CEIDG, prowadzących czynnie 

działalność gospodarczą jednoosobowo lub w formie spółek cywilnych ,polegającą na 

świadczeniu usług wykonawczo-malarskich.  

2. Program nie jest przeznaczony dla przedsiębiorstw handlowych lub ich pracowników. 

3. W programie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie ich 

rodziny, lub podmioty zaangażowane w obsługę Programu. 

4. W Programie może wziąć udział przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1,a także osoba fizyczna, 

pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która uzyska indywidualną 

akceptację Opiekuna Regionu na specjalnym formularzu dostępnym u niego.    

5. By wziąć udział w Programie należy w trakcie trwania Programu spełnić poniższe warunki: 

 zgłosić prawidłowo uczestnictwo poprzez formularz rejestracyjny na stronie 

www.stylineclub.pl  

 zaakceptować wymagane zgody marketingowe, 

 dokonać zakupu produktów wskazanych w Katalogu nagród Styline oraz wkleić 

Etykietę umieszczoną na opakowaniu w wyznaczone miejsce znajdujące się w 

Katalogu nagród. 

6. Proces rejestracji przebiega w sposób następujący: 

 Uczestnik zobowiązany jest do podania danych firmy w formularzu rejestracyjnym na 

stronie www.stylineclub.pl  

 Należy dodatkowo wpisać imię i nazwisko osoby zgłaszającej się do Programu wraz z 

adresem e-mail i numerem telefonu z polskich zasobów numeracji. W przypadku gdy 

miejsce wykonywanie działalności jest inne niż rejestracji firmy należy podać adres do 

doręczeń obejmujący: ulicę, numer domu, numer lokalu (jeśli występuje), kod 

pocztowy, nazwę miejscowości.  

 Po zapoznaniu się z regulaminem należy zaznaczyć oświadczenie o jego akceptacji.  

 Należy zaakceptować zgodę na Przetwarzanie Danych Osobowych w celu realizacji 

Programu. 

 Uczestnik może wyrazić zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych na adres 

mailowy i numer telefonu. Wyrażenie zgody wiąże się z otrzymaniem dodatkowych 20 

punktów.  

 Uczestnik otrzyma na podany nr telefonu wiadomość tekstową z kodem który należy 

wpisać podczas rejestracji.  

 Uczestnik otrzyma na podany adres mailowy indywidualny kod Uczestnika, który 

potrzebny jest w celu zamówienia nagrody.  
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7. Ilość Uczestników w Programie jest ograniczona, a Organizator zastrzega sobie prawo w każdej 

chwili zakończenia rejestracji nowych Uczestników. 

8. Uczestnik ma prawo do przystąpienia i odstąpienia od Programu w każdym czasie bez podania 

przyczyny. 

9. Organizator ma prawo zablokować Uczestnika, jeżeli okaże się, że dane podane podczas 

zgłoszenia są nieprawdziwe lub Uczestnik nie spełnia warunków formalnych do uczestnictwa w 

programie. Uczestnik może zostać usunięty z programu w przypadku powzięcia informacji                  

o działaniach sprzecznych z poniższym regulaminem, a w szczególności próbie wyłudzenia lub 

podrobienia etykiet z punktami. 

10.  W przypadku gdy Organizator zidentyfikuje na podstawie weryfikacji danych teleadresowych 

fakt posiadania przez Uczestnika więcej niż jednego konta, Organizator skontaktuje się z 

Uczestnikiem w celu weryfikacji, które z zarejestrowanych kont jest prawidłowe, a które 

zarejestrowane konto należy usunąć. Punkty z innych kont zostaną anulowane. 

11.  Organizator nie dopuszcza możliwości przenoszenia zgromadzonych punktów z jednego konta 

na inne. 

12.  Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub zakończenia działania Programu bez 

podania przyczyny, w terminie dowolnie ustalonym, bez wyprzedzenia, jedynie poprzez 

podanie komunikatu na stronie www.stylineclub.pl  

13.  Organizator ma prawo do zmian w Regulaminie, a o zmianach poinformuje na stronie 

www.stylineclub.pl. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznawania punktów lub anulowania punktów 

zgromadzonych przez Uczestnika, jeżeli zostaną przeklejone z Produktów, które: 

 nie zostały zapłacone przez Uczestnika 

 nie posiadają potwierdzenia zakupu produktów – paragon lub faktura. 

15. Organizator ma prawo wysyłać na podany przy rejestracji Uczestnika adres e-mail informacje 

dotyczące działalności Programu. 

§ 3 Nagrody przyznawane w programie 

1. W programie Uczestnik nabywa prawo do nabycia Nagrody z Katalogu nagród za 1,00zł netto + 

VAT po zgromadzeniu wymaganej ilości punktów w Programie. 

2. Aby otrzymać prawo do Nagrody Uczestnik zbiera punkty poprzez umieszczenie etykiety 

znajdującej się na wieczku farby w Katalogu Nagród, w wyznaczonym miejscu. Do tego celu 

Uczestnik musi posiadać Katalog Nagród.  

3. Informację o liczbie punktów przypisanych do Produktu w Programie można sprawdzić w 

Katalogu Nagród jeżeli punktacja nie została oznaczona na etykiecie Produktu. Wszystkie 

Punkty ważne są przez okres trwania Programu wskazany w Regulaminie. 

4. Informacje, które Produkty uczestniczą w Programie można pozyskać w Katalogu bądź na 

stronie www.stylineclub.pl. 
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5. W okresie trwania Programu Uczestnik ma prawo do nabycia Nagrody określonej w Katalogu 

Nagród do regulaminu po osiągnięciu wskazanego w nim co najmniej jednego progu sumy 

wartości punktowej zakupów Produktów promowanych etykietami z punktami.  

6. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora Programu, dostarczenie Nagród nie 

będzie możliwe; w szczególności z braku dostępności na rynku, wyczerpania zapasów, zmiany 

modelu przez producenta, Organizator zaoferuje porównywalną, markową Nagrodę o takich 

samych lub lepszych parametrach technicznych. 

7. Uczestnik może w każdej chwili wymienić zebrane punkty na Nagrodę lub Nagrody zamawiając 

je u Opiekuna Uczestnika poprzez wypełnienie właściwego formularza zamówienia będącego 

na końcu Katalogu Nagród. Opiekun Uczestnika weryfikuje prawidłowość zebranych etykiet z 

punktami i prawo do Nagrody i podpisując formularz przyjmuje do realizacji Nagrodę. 

Formularz jest wypełniany w 2 egzemplarzach dla jednej dla każdej ze stron 

8. W przypadku gdy ilość punktów przewyższa wartość Nagrody podanej w tabeli, po zakupie 

Nagrody, nadwyżka punktów zostanie anulowana. Katalog Nagród służy do jednorazowego 

zdobycia Nagrody. W celu uzyskania kolejnej Nagrody należy etykiety z punktami umieszczać w 

nowym katalogu.  

9. Bolix wyśle na adres mailowy podany podczas procesu rejestracji fakturę VAT za zakup 

Nagrody w celu opłacenia jej przez Uczestnika w terminie wskazanym na fakturze.  

10. Po opłaceniu faktury i odnotowaniu zapłaty za Nagrodę na koncie Bolix, nagroda zostanie 

wysłana do Opiekuna Uczestnika, który dostarczy osobiście Nagrodę Uczestnikowi.  

11.  Uczestnik ma obowiązek potwierdzenia otrzymania Nagrody podpisem na przygotowanym 

przez Organizatora protokole zdawczo-odbiorczym znajdującym się w Katalogu Nagród. 

12. Nagroda zostanie dostarczona przez Opiekuna Uczestnika wskazanego w katalogu Styline Club 

w przeciągu 14 dni od daty opłacenia faktury VAT. Nagrody oznaczone w załączniku nr 1  

gwiazdką (*) zostaną dostarczone w terminie 1 miesiąca. Organizator zastrzega sobie prawo 

wydłużenia czasu dostarczenia Nagrody przypadku jego ograniczonej dostępności w czasie 

zakupu Nagrody przez Uczestnika.  

13. Przy odbieraniu Nagrody Uczestnik jest zobowiązany do jej zbadania w obecności Opiekuna 

Uczestnika i w przypadku stwierdzenia, że Nagroda jest uszkodzona lub niepełnowartościowa 

zażądać wymiany na wolną od w/w wad. 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z błędnego podania 

przez Uczestnika adresu lub innych danych koniecznych do weryfikacji warunków uczestnictwa 

w Programie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub 

adresu do korespondencji, podanego przez Uczestnika, jak również za zmianę innych danych, 

uniemożliwiających prawidłowe dostarczenie Nagrody. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawidłowości naliczonych Punktów lub 

danych podanych przez Uczestnika, w szczególności pod kątem ich prawdziwości. Organizator 

zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszenia lub zamówienia na Nagrodę w przypadku 

podania błędnych lub nieprawdziwych danych.  

16. Organizator ma prawo zażądać faktur potwierdzających zakup Produktów przez Uczestnika w 

przypadku podejrzenia wejścia w posiadanie kodów drogą nieuprawnioną. 

17. Nagrody nie podlegają wymianie na inne Nagrody wskazane indywidualnie i poza Nagrodami 

znajdującymi się w Katalogu Nagród przez Uczestnika, bądź gotówkę. 

18. Decyzje Organizatora są ostateczne i wiążące dla Uczestników. 



§ 4 Reklamacje 

1. Reklamacje, w formie zgłoszenia reklamacyjnego mogą być zgłaszane w czasie trwania 

programu oraz do 30 dni od daty zakończenia Programu przez kontakt z Opiekunem 

Uczestnika. W wypadku złożenia reklamacji po tym terminie nie będzie ona rozpatrzona. 

2. Reklamacje można również zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres 

Organizatora lub mailowo na adres: kontakt@styline.pl    

3. Zgłoszenie reklamacji powinno zwierać dokładne dane Reklamującego wraz z danymi 

teleadresowymi, a także wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem. 

4. Reklamacje rozpatruje Organizator w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Za dzień zgłoszenia 

reklamacji uważa się datę jej otrzymania przez Organizatora.  

5. O wyniku reklamacji Reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej listem 

poleconym wysłanym na adres Reklamującego lub w wiadomości e-mail na adres, z którego 

pochodziło zgłoszenie reklamacyjne. 

6. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne. 

§ 5 Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Bolix S.A. z siedzibą przy ul. Stolarskiej 8, 

34-300 Żywiec. 

2. Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w następujących celach: 

a. Wykonania umowy wynikającej z uczestniczenia Uczestnika w programie partnerskim 

Styline Club; 

b. Wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj.: 

-wspierania sprzedaży własnych produktów; 

-bieżącej komunikacji z Uczestnikiem w celach informacyjnych i reklamowych; 

-ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń; 

-dla celów raportowych, analitycznych, statystycznych i sprawozdawczych. 

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale wymagane dla uczestniczenia w Programie Partnerskim 

„Styline Club”. 

4.  Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez czas uczestniczenia w programie 

partnerskim, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające ze 

współpracy oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych. 

5. Dane osobowe Uczestnika mogą być ujawniane następującym odbiorcom: 

a. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia 

teleinformatyczne; 

b. podmiotom świadczącym usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną; 

c. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską. 

6. Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o 

odpowiednie zabezpieczenia, którymi są standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez 

Komisję Europejską. 

7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Zakres każdego z tych praw oraz 

sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. 
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8. Uczestnik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie 

uznania, że przetwarzanie danych osobowych Uczestnika narusza przepisy prawa. 

9. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail: iod@bolix.pl lub 

pisemnie na adres Organizatora. 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Programu               

i jest wiążący dla Uczestnika i Organizatora. 

2. Biorąc udział w programie Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz 

wyraża zgodę na zasady określone w Regulaminie. 

3. Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora na piśmie                       

o zmianach siedziby, adresu korespondencyjnego. Do chwili powiadomienia o zmianie adresu 

korespondencyjnego strony uznają za skuteczne wszelkie pisma przesłane na adres Uczestnika 

podany w Formularzu Rejestracyjnym. Zapis ten dotyczy również adresu poczty elektronicznej. 

4. Wszelkie spory wynikające z uczestniczenia w Programie Strony załatwiać będą polubownie, a 

dopiero w przypadku nie dojścia do porozumienia w ciągu miesiąca od powstania sporu, 

poddadzą go rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę 

Organizatora.  

5. Jakiekolwiek spory odnoszące się do obowiązku zapłaty, a wynikające z niniejszego Regulaminu 

będą załatwione przed sadem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Organizatora. 

6. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.stylineclub.pl oraz u Opiekuna Uczestnika. 

7. Interpretacja i wykładnia postanowień Regulaminu należy do Organizatora Programu. 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy polskiego prawa. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 do Programu Partnerskiego. 

Uczestnik nabywa prawo nabycia za kwotę 1,00zł netto + VAT Towaru wskazanego w niniejszym 

załączniku po zebraniu wymaganej ilości punktów. 

Próg I  jedna Nagroda do wyboru z oferty Towarów za zrealizowaną wartość punktową zakupów 

podczas trwania programu o wartości 3 000 pkt (trzy tysiące punktów): 

 Dalmierz Laserowy Geodist30 (30m) 

 Zestaw Kluczy 92szt Stanley 1-95-586 

 Kamera Samochodowa Navitel R200 NV 

 Nagrzewnica Elektryczna Stanley 221A-240-E 1800W 

 

 

Próg II  jedna Nagroda do wyboru z oferty Towarów za zrealizowaną wartość punktową zakupów 

podczas trwania programu o wartości 7 250 pkt (siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt punktów): 

 Kamera sportowa SJCAM SJ5000X Elite Czarny 

 Zestaw Makita Szlifierka+Wiertarka DK0050 

 Makita Vc2000lOdkurzacz-1000w Mokro-Sucho 20l 

 Lampa Akumulatorowa 14,4v 18v Gli 18v-2200 C Bosch 

 

Próg III  jedna Nagroda do wyboru z oferty Towarów za zrealizowaną wartość punktową zakupów 

podczas trwania programu o wartości 10 750 pkt (dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt punktów): 

 Huawei P Smart 2021 4+128GB NFC (Czarny) 

 Makita Mieszadło UT1200 

 Wyciskarka Philips Viva HR1888/70 

 Makita Zestaw Szlifierek DK0053 

 

Próg IV  jedna Nagroda do wyboru z oferty Towarów za zrealizowaną wartość punktową zakupów 

podczas trwania programu o wartości 14 250 pkt (czternaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt punktów)  

 Makita Radio Budowlane DMR115 2 

 Makita Wkrętarka Udarowa DHP485RF3J 

 Bosch Multitalent 8 MC812M844 

 Klimatyzacja Kalorik ACM 1010 

https://www.euro.com.pl/rejestratory-jazdy/navitel-rej-sam-r200-nv-navitel.bhtml
https://www.euro.com.pl/roboty-wieloczynnosciowe/bosch-mc812m844.bhtml


 
Próg V  jedna Nagroda do wyboru z oferty Towarów za zrealizowaną wartość punktową zakupów 

podczas trwania programu o wartości 21 500 pkt (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset punktów): 

 Kino Domowe Sony BDV-E6100 

 Smartwatch Garmin Venu (Czarny Lub Złoty) 

 Makita DHR400ZKU Młotowiertarka Aku. Sds Max (Body) 

 Makita DGA504RTJ Szlifierka Aku.125mm (Komplet Z Bateriami I Ładowarką) 
 

 

Próg VI  jedna Nagroda do wyboru z oferty Towarów za zrealizowaną wartość punktową zakupów 

podczas trwania programu o wartości 28 500 pkt (dwadzieścia osiem tysięcy punktów): 

 Samsung UE55TU8002K 

 Xiaomi Mi 10T 8+128GB (srebrny) 

 Makita HM0871C młot kujący sds max 

 Makita DLX2245PT1 zestaw szlifierek aku. z bateriami i stacją ładowania 

 

Próg VII  jedna Nagroda do wyboru z oferty Towarów za zrealizowaną wartość punktową zakupów 

podczas trwania programu o wartości 35 750 pkt (trzydzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt 

punktów): 

 

 Smartfon Apple iPhone SE 128GB 

 Ekspres do kawy Philips LatteGo Premium  

 Młotowiertarka SDS Makita HR4013C 

 Odkurzacz przemysłowy automatyczny Makita VC4210L  

 

https://www.euro.com.pl/zestawy-kina-domowego1/sony-bdv-e6100.bhtml

