
 
 

Regulamin KARTY STAŁEGO KLIENTA 

Villa Italia 

1. Nabycie Karty Stałego Klienta (dalej zwana jako „KSK”) następuje z chwilą dokonania jednorazowego zakupu 

towaru, po wypełnieniu formularza – Karty Klienta. Formularz należy wypełnić w sposób kompletny, czytelny, 

zgodny z prawdą oraz podpisać w miejscach przeznaczonych do podpisu. Przystąpienie do programu KSK 

wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.  

2.  KSK jest kartą na okaziciela, co oznacza, że mogą z niej korzystać również inne osoby niż Klient. Karta nie 

musi być podpisana przez Klienta. Karta wydawana jest nieodpłatnie, przy kasie sklepu lub drogą pocztową (na 

podany przez Klienta adres). 

 

3.  KSK jest kartą bezterminową. 

 

4. KSK posiada unikalny numer identyfikacyjny. KSK nie musi być podpisana przez Klienta. Ważna jest tylko ta 

Karta, na której został umieszczony we właściwym miejscu numer identyfikacyjny. 

 

5. KSK upoważnia do zakupów w sieci sklepów Villa Italia na terenie całego kraju z rabatem w wysokości 10%. 

 

6.  Warunkiem uzyskania rabatu przy zakupie w sieci sklepów Villa Italia jest okazanie KSK. 

 

7. Rabat z tytułu posiadania KSK może łączyć się z innymi promocjami i obniżkami skierowanymi do Klientów. 

Wyjątkiem jest asortyment oznaczony jako „Oferta Specjalna”, który nie podlega rabatowi w ramach KSK. 

 

8. W razie zniszczenia lub zagubienia KSK nie podlega ona wymianie na nową. Wydanie kolejnej Karty 

uzależnione jest od spełnienia warunków wynikających z niniejszego Regulaminu. 

 

9. Firma Ergo International sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, 

zawieszenia lub zakończenia programu KSK w dowolnym czasie, bez podania przyczyn. O powyższym zostaną 

zawiadomieni niezwłocznie uczestnicy programu KSK, za pośrednictwem e-maila podanego w Karcie Klienta. 

Zmiany, zawieszenie lub zakończenie programu wchodzą w życie w terminie wyznaczonym przez Ergo 

International sp. z o.o. 

 

10. Aktualnie obowiązujący Regulamin KRK znajduje się w sklepach oraz na stronie internetowej: 

www.villaitalia.pl w zakładce „Regulaminy”. 

 

11. Lista sklepów Villa Italia honorujących KSK znajduje się na stronie www.villaitalia.pl. 

 

12. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 roku. 

 

 

 


