
1. Wydawcą karty i organizatorem Akcji Promocyjnej jest Abler Sp. z o.o. z siedzibą w 

Toruniu, ul. Grudziądzka 177A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 

Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000154828, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 104.000,00 zł, 

numer REGON 871253519 oraz NIP 879-22-28-433. 

2. Akcja Promocyjna to program skierowany do klientów detalicznych firmy Abler Sp. z 

o. o., umożliwiający otrzymanie rabatu na zakupy przy spełnieniu określonych w 

regulaminie warunków. 

3. Karta Stałego Klienta ABLER ma charakter karty rabatowej. 

4. Warunkiem wydania karty bezpłatnie klientowi jest dokonanie jednorazowego zakupu 

na kwotę nie mniejszą niż 400.00 PLN (słownie: czterysta złotych) w jednym z 

punktów sieci handlowej ABLER wskazanych w punkcie 6 oraz wypełnienie i 

podpisanie formularza zgłoszeniowego. 

5. Paragony/rachunki z różnych kas nie sumują się. 

6. Karta uprawnia do zakupów z rabatem w punktach handlowych sieci Abler: 

• Toruń ul. Grudziądzka 177A 

• Brodnica ul. Gajdy 4 

• Płock ul. Kostrogaj 5 

• Kalisz ul. Złota 34/38 

• Inowrocław ul. Budowlana 4 

• Bydgoszcz ul. Łęczycka 8 

• Słupsk ul. Poznańska 10 

• Gdynia ul. Tadeusza Wendy 7/9 

7. Karta rabatowa nie dotyczy zakupów w sklepie internetowym Abler. 

8. W Akcji Promocyjnej mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych.  

9. Karta rabatowa jest kartą na okaziciela i każda z osób używająca karty akceptuje 

niniejszy regulamin. 

10. Wysokość udzielanego rabatu jest uzależniona od wysokości zakupów dokonanych w 

sieci handlowej ABLER. Posiadacze są upoważnieni do otrzymania rabatu:  

• 2% przy jednorazowym zakupie (1 paragon) za kwotę od 100 – 499 zł 

• 5 % przy jednorazowym zakupie (1 paragon) za kwotę od 500 – 1499 zł 

• 7 % przy jednorazowym zakupie (1 paragon) za kwotę powyżej 1500 zł 

11. Rabaty udzielane z tytułu posiadania Karty Stałego Klienta sieci handlowej ABLER 

nie sumują się z innymi rabatami i upustami. Z rabatowania wyłączone są towary 

promocyjne oraz wyprzedażowe. 

12. Posiadacz Karty dokonując zakupu z rabatem zobowiązany jest do okazania 

posiadanej Karty sprzedawcy w punkcie handlowym w którym dokonuje zakupu 

przed wystawieniem rachunku/paragonu sprzedaży. 

13. Karty Stałego Klienta ważne są bezterminowo. 

14. Karty rabatowe zniszczone lub zgubione nie podlegają wymianie na nowe. 

15. Karta rabatowa nie jest kartą kredytową bankomatową lub płatniczą. 

16. Karta nie dotyczy zakupów ilości hurtowych a rabat udzielany jest tylko i wyłącznie 

od cen detalicznych. 



17. Podpisując formularz zgłoszeniowy uczestnik akceptuje treść niniejszego regulaminu i 

zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. 

18. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 1.11.2011 r. do odwołania. Regulamin 

dostępny jest na stronie www.abler.pl. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany 

postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie poprzez zamieszczenie 

uaktualnionego tekstu regulaminu na stronie internetowej pod adresem www.abler.pl 

 


