




3

50 500 5000

Spis treści  

4 Zasady programu w skrócie  
5 Partnerzy   
6 Rekreacja i kultura  
10 Sport   
14 Sprzęt elektroniczny   
18 Hobby  
24 Narzędzia profesjonalistów   
30 Do samochodu  
32 Dla domu   
36 Dla niej   
40 Dla dziecka  
44 Produkty Abler  
46 Regulamin   



1. Przystąp do Programu - wypełnij Formularz Zgłoszeniowy

2. Dokonuj zakupów w sklepach Abler i przez Internet

3. Za każde wydane 200 zł netto otrzymasz 1 punkt

4. Płać za zakupy terminowo, gotówką lub kartą płatniczą

5. Zbieraj punkty

6. Wybieraj nagrody z katalogu

7. Wymieniaj punkty na nagrody

8. Pamiętaj - niewykorzystane punkty po upływie dwóch lat od daty ich zatwierdzenia 
ulegają kasacji

Zasady „Zyskaj z Ablerem podwójnie” w skrócie:

Szczegółowy Regulamin Programu na stronie 46



Partnerzy
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REKREACJA
I KULTURA

Egzotyczna
wycieczka zagraniczna

6000
pkt

Wycieczka zagraniczna

7000
pkt



7

Skuter RometEkskluzywny pobyt w SPA

4500
pkt

4500
pkt
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Kręgielnia (voucher) Bilety do kina (voucher)

Ponton Intex

Trampolina Evo

Stół do tenisa stołowego Stiga
Basen ogrodowy Intex

8

1500
pkt

800
pkt

100
pkt

500
pkt

3000
pkt

800
pkt
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Pobyt w SPA 1-dniowy

Weekend w SPA

3000
pkt

4000
pkt
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SPORT

Wyjazd na mecz Ligi Mistrzów Narty zjazdowe

5000
pkt

2500
pkt



11

Rower męski Zegarek męski

3500
pkt

2000
pkt
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Kije Nordic Walking Exel

Elektroniczny dart Spokey Torba sportowa AdidasElektroniczny dart Spokey

Rower Kross

Deska snowboardowa Rossignol

Zegarek sportowy Casio Torba sportowa Adidas

12

Przejazd samochodem Ferrari 
lub Lamborghini 

1200
pkt

2000
pkt

1000
pkt

200
pkt

200
pkt

500
pkt

150
pkt
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Zestaw do badmintona Spokey Plecak sportowy 4FZestaw do badmintona Spokey Plecak sportowy 4F

Orbitrek HMS

Rakieta do tenisa Wilson Koszulka piłkarska  Nike 
(np. Reprezentacja Polski)

Koszulka siatkarska Adidas 
(np. Reprezentacja Polski)

Piłka do siatkówki Mikasa Piłka do koszykówki SpaldingPiłka nożna Nike

13

300
pkt

900
pkt

150
pkt

150
pkt

150
pkt

250
pkt

250
pkt

100
pkt

100
pkt
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Tablet Apple iPad Apple iPhone

SPRZĘT 
ELEKTRONICZNY

4600
pkt

4200
pkt



15

Laptop Dell/Samsung/Lenovo Samsung Galaxy

2400
pkt

2800
pkt
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Blu-ray

TV 42” LED

Projektor multimedialny

Kamera HD

Czytnik e-book’ów

Aparat fotograficzny

16

1500
pkt

2000
pkt

500
pkt

400
pkt

1500
pkt

1800
pkt
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Dysk przenośny SSD 1 TB

Dysk przenośny SSD 250 GB

Telefon „pancerny” Caterpillar

Urządzenie wielofunkcyjne

Mini wieża Słuchawki

Smartwatch Smartwatch

17

800
pkt

400
pkt

1800
pkt

1500
pkt

200
pkt

1000
pkt

1900
pkt

650
pkt
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HOBBY

Lot balonem - 1hWypożyczenie campera - do 5 dni

1700
pkt

3000
pkt
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Krajoznawczy lot samolotem Kosiarka do trawy

1000
pkt

3000
pkt
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Dron DJI Mini Fly More Combo

Skok ze spadochronem

Nożyce do żywopłotu

Kosiarka do trawy spalinowa Skrzynka na akcesoria

20

650
pkt

5000
pkt

350
pkt

150
pkt

2800
pkt
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Pokrowce na wędkiKask motocyklowy

Rękawice motocyklowe

Kurs doskonalenia 
techniki jazdy autem - 4 h

Wędka Mitchell

Wędka Dragon 

Zestaw wędkarski Jaxon

21

300
pkt

600
pkt

800
pkt

3000
pkt

500
pkt

200
pkt

150
pkt
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Torba wędkarska

Pilarka łańcuchowa

Wykrywacz metali Odkurzacz do liści

Podkaszarka do trawy

Kołowrotek

22

1000
pkt

600
pkt

150
pkt

250
pkt

300
pkt

500
pkt
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Hobby
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NARZĘDZIA
PROFESJONALISTÓW

Zagłębiarka z szyną 
prowadzącą – TSC55

Frezarka 
górnowrzecionowa OF1400

3500
pkt

3500
pkt
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Wiertarko-wkrętarka 
TDC18

Frezarka do domino 
DF500

Wyrzynarka PS300Wyrzynarka PS300

3000
pkt

3500
pkt

1500
pkt
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26

Minipress P

Pilarka tarczowa ręczna SkilWiertarka udarowa Bosch

Odkurzacz przemysłowy Karcher

26

650
pkt

500
pkt 10 000

pkt

600
pkt
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Myjka wysokociśnieniowa Karcher

Ecodrill

Uniwersalny wzornik

Procenter Listwa montażowa

28 000
pkt

950
pkt

130
pkt

800
pkt

600
pkt
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28

Wyrzynarka Makita

Myjka parowa

Wiertarko-wkrętarka Bosch GSR 10,8-2-LI
+ akumulatory i ładowarka

Stojaki kobyłki Stanley

Myjka parowa

28

650
pkt

600
pkt

500
pkt

350
pkt
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Ścisk Stanley

Wzorniki Swiss Krono

Wzorniki Swiss Krono

130
pkt

100
pkt

80
pkt



30

DO 
SAMOCHODU

Odkurzacz 
ręczny Philips

Alkomat
Ładowarka 
samochodowa Samsung

Latarka uniwersalna LED Caterpillar

200
pkt

500
pkt

150
pkt

200
pkt



31

Lodówka turystyczna Poduszka podróżna Wittchen

Yanosik GTR

300
pkt

100
pkt

600
pkt
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DLA DOMU

Wyciskarka KuvingsThermomix TM6 Wyciskarka Kuvings

5000
pkt

3200
pkt



33

iRobot Roomba i7 Odkurzacz pionowy

Ekspres ciśnieniowy 

3000
pkt

1700
pkt

2300
pkt

33
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Grill elektryczny Zestaw patelni (2 szt.)

Zestaw garnków

Grill elektryczny

Radiobudzik
Kuchenka mikrofalowa

34

650
pkt

150
pkt

250
pkt

800
pkt

400
pkt

250
pkt



35

Opiekacz do kanapek

Waga łazienkowa

Blender

Elektryczna szczoteczka 
do zębów

Waga kuchenna
Wyciskarka do owoców Ekspres do kawy Wyciskarka do owoców Ekspres do kawy

35

250
pkt

250
pkt

200
pkt

200
pkt

100
pkt

100
pkt

100
pkt



36

DepilatorDepilator laserowy

DLA NIEJ

1900
pkt

550
pkt



37

Masażer stóp Bon podarunkowy - salon urody

250
pkt

500
pkt
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38

Parasolka

Pilnik 
elektryczny do stóp

Prostownica do włosów

Suszarka do włosów

Portfel

38

250
pkt

150
pkt

150
pkt

300
pkt

100
pkt
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DLA DZIECKA

Konsola xBox One S
Przenośna konsola 
New Nintendo 3DS

3500
pkt

900
pkt



41

Rower dziecięcy
Hulajnoga 
elektryczna

500
pkt

1000
pkt

41
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Zestaw klocków Lego Duplo Lalka Baby Born

Zegarek dziecięcy Timex

Gra Xbox One/Playstation 4 (1 szt.)

Rolki Spokey
Furby - interaktywna
zabawka Hasbro

Samochód zdalnie sterowany Carrera Gra Xbox One/Playstation 4 (1 szt.)

Zegarek dziecięcy TimexFurby - interaktywna

Samochód zdalnie sterowany Carrera

42

200
pkt

200
pkt

200
pkt

300
pkt

300
pkt 150

pkt

250
pkt
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Hulajnoga 
na pompowanych kołach Nils

Zestaw klocków Lego 
Super Heroes/Harry Potter/Star Wars

Hulajnoga Spokey

Hoverboard Manta

Super Heroes/Harry Potter/Star Wars

43

300
pkt

200
pkt

150
pkt

800
pkt
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Koszulka polo z logo Abler Koszulka T-shirt z logo Abler

PRODUKTY

200
pkt

200
pkt



45

Bezrękawnik z logo Abler Kupon rabatowy

Kupon rabatowy

Kupon rabatowy

Bezrękawnik z logo Abler

500
pkt

200
pkt

100
pkt

400
pkt

45
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Regulamin Programu Lojalnościowego 
„Zyskaj z Ablerem podwójnie!”

Niniejszy Regulamin definiuje warunki i określa zasady funkcjono-
wania Programu „Zyskaj z Ablerem podwójnie”, organizowanego 
przez Abler Sp. z o.o. W szczególności Regulamin niniejszy określa 
prawa i obowiązki Organizatora Programu oraz uczestniczących 
w nim osób.

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1. Abler – Organizator programu - Abler Sp. z o.o. z siedzibą 
w Toruniu, przy ul. Grudziądzkiej 177A, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Re-
jonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 
0000154828, NIP: 879-22-28-443, o kapitale zakładowym w wy-
sokości 104 000 zł.

2. Program – program lojalnościowy organizowany przez Abler, 
przeprowadzany w sklepach firmy i przez internet znajdujących 
się na terenie Polski, który polega na tym, że Klient, będący 
Uczestnikiem Programu, nagradzany jest za nabywanie towa-
rów i usług w sklepach Abler poprzez otrzymywanie specjalnych 
Punktów, które poprzez ich wymianę umożliwiają zakup nagród 
z Katalogu nagród w specjalnych cenach.

3. Uczestnik – pełnoletni Klient Abler, będący osobą fizyczną lub 
prawną, prowadzący działalność gospodarczą, nabywający to-
wary i usługi w sklepach Abler w celu związanym z działalnością 
zarobkową lub gospodarczą, posiadającą pełną zdolność do 
czynności prawnych, który przystąpił do Programu zgodnie z po-
stanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. Konto Uczestnika – oznacza Konto utworzone dla Uczestnika zgod-
nie z niniejszym Regulaminem. Na Koncie Uczestnika ujawnia się 
stan Konta, czyli aktualną liczbę Punktów zebranych przez Uczest-
nika, uwzględniającą Punkty przyznane, odjęte i unieważnione. 
Konto służy do zbierania przyznawanych w Programie Punktów 
oraz wykorzystywania przewidzianych w Programie korzyści (np. 
nagród).

5. Formularz zgłoszeniowy – Formularz, na którym Uczestnik zgłasza 
zamiar przystąpienia do Programu, akceptuje jego warunki, po-
daje swoje dane osobowe oraz wyraża zgodę na przetwarzanie 
podanych danych osobowych. Dane wprowadzone do Formula-
rza winny być przez Uczestnika aktualizowane. Informacje o zmia-
nie danych, podanych podczas przystępowania do Programu, 
należy przekazywać do pracowników sklepów Abler.

6. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu.

7. Katalog nagród – Katalog, lista nagród oferowanych Uczestnikom 
w zamian za Punkty zatwierdzone zebrane na Koncie Uczestnika. 
Katalog Nagród zawiera produkty przykładowe i poglądowe. Pa-
rametry wydawanej Nagrody mogą się różnić nieco od parame-
trów wybranej Nagrody określonych w Katalogu. Abler zastrzega, 
że informacje o Nagrodach (w tym zdjęcia, parametry) prezento-
wane w katalogu lub innych materiałach opublikowanych przez 
Abler wskazują wyłącznie na rodzaj Nagrody i nie stanowią oferty 
w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wszelkie obrazy, fo-

tografie, opisy, jak również użyte nazwy i oznaczenia produktów 
znajdujące się w niniejszym katalogu pochodzą z oficjalnych stron 
i serwisów internetowych producentów tych produktów.

 Szczegółowe opisy, specyfikacje, oznaczenia poszczególnych mo-
deli, a także uwagi co do prawidłowego użytkowania znaleźć moż-
na na oficjalnych stronach i serwisach internetowych producen-
tów tych produktów oraz we wszelkich innych materiałach, w tym 
papierowych i multimedialnych udostępnianych konsumentom 
i potencjalnym klientom przez producentów lub licencjonowa-
nych przedstawicieli i dystrybutorów.

8. Nagrody – towary, usługi, bony zamieszczone w Katalogu, które 
uczestnik ma prawo nabyć w specjalnej obniżonej cenie poprzez 
wymianę zebranych Punktów zatwierdzonych w Programie.

I. Warunki uczestnictwa w Programie

1. W celu przystąpienia do Programu Uczestnik zapoznaje się 
i akceptuje Regulamin, wypełnia w sposób kompletny i zgodny 
z prawdą Formularz Zgłoszeniowy, a następnie podpisuje go 
i składa we właściwym sklepie Abler.

2. Uczestnictwo w Programie i podanie związanych z nim danych 
jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne.

3. W Formularzu Zgłoszeniowym Uczestnik dobrowolnie podaje 
swoje dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji Pro-
gramu, wyrażając jednocześnie zgodę na ich przechowywanie, 
przetwarzanie i wykorzystywanie przez Abler w celach marketin-
gowych oraz związanych z realizacją Programu, w tym także na 
otrzymywanie od Abler informacji handlowych drogą elektronicz-
ną. Wyrażenie zgody jest warunkiem wzięcia udziału w Progra-
mie.

4. Poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i złożenie na 
nim własnoręcznego podpisu Uczestnik potwierdza, iż zapoznał 
się z Regulaminem Programu oraz akceptuje jego postanowie-
nia.

5. Osoba, która zgodnie z Regulaminem przystąpiła do Programu 
(Uczestnik programu) dysponuje w ramach Programu Kontem 
Uczestnika.

6. Uczestnik może posiadać w danym czasie tylko jedno Konto 
Uczestnika.

7. Abler zastrzega sobie prawo niezaakceptowania Formularza Zgło-
szeniowego w uzasadnionych przypadkach, takich np. jak: 

 - niekompletne lub nieczytelne jego wypełnienie, 

 - dopiski, 

 - brak podpisu w Formularzach pisemnych, 

 - ponowne ubieganie się o status Uczestnika pomimo posiadania  
  takiego statusu lub wcześniejszego wykluczenia z Programu.

II. Przyznawanie punktów

1. Punkty przyznawane są na Konto Uczestnika za nabycie towarów 
lub usług w Abler Sp. z o.o. na terenie Polski, dokonane przez 

Uczestnika, lub przez osobę upoważnioną przez Uczestnika, 
niezależnie od formy płatności, przy czym Abler zastrzega sobie 
prawo zatwierdzania otrzymania Punktów przez Uczestnika w za-
leżności od tego czy zapłaty za zakupy dokonane przez Uczestnika 
zostały uregulowane terminowo.

2. Programem są objęte wszystkie zakupy dokonywane przez 
Uczestnika programu na fakturę VAT wystawianą każdorazowo na 
firmę Uczestnika programu. Warunkiem koniecznym otrzymania 
Punktów jest dokonanie zakupu przez Uczestnika lub osobę pi-
semnie upoważnioną przez Uczestnika na fakturę VAT wystawio-
ną na firmę Uczestnika programu.

3. Przelicznik standardowy Punktów określa się następująco: 

 - 1 cały Punkt za kwotę 200 zł netto wydaną w Ablerze. 

 Punkty naliczane są do dwóch miejsc (zaokrąglenie matematycz-
ne) po przecinku, czyli np. za wydane 94,65 zł netto Uczestnik 
otrzymuje 0,47 Punktu lub np. za wydane 345,25 zł netto – klient 
otrzymuje 1,73 Punktu itd.

4. Punkty dzielą się na zatwierdzone i niezatwierdzone. Punkty 
zatwierdzone to Punkty uzyskane za zakupy, za które zapłata 
nastąpiła terminowo (natychmiastowo gotówką lub kartą płat-
niczą oraz w terminie zapłaty określonym na fakturach VAT). 
Punkty niezatwierdzone to Punkty za zakupy w stosunku, do 
których następuje odroczona zapłata i takie, które, zostały zapi-
sane na Koncie Uczestnika i oczekują na zatwierdzenie. Wszyst-
kie Punkty pojawiają się na Koncie Uczestnika następnego 
dnia po dniu nabycia towarów lub usług objętych Programem. 
Uczestnik programu może wymienić na Nagrody tylko Punkty 
zatwierdzone na swoim Koncie Uczestnika.

5. Abler zastrzega sobie prawo do zmiany zasad naliczania Punk-
tów, a także zakresu towarów lub usług objętych Programem. 
Abler poinformuje Uczestników o takich zmianach z odpowied-
nim wyprzedzeniem tj. minimum 1 miesiąc kalendarzowy przed 
wprowadzeniem zmian w życie.

6. W przypadku, gdy zostanie stwierdzone, że nie było podstawy 
do przyznania zarejestrowanych Punktów, Abler będzie upraw-
niony do unieważnienia odpowiedniej liczby Punktów z danego 
Konta Uczestnika. Abler może także wstrzymać wydanie nagro-
dy, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że Punkty zostały 
przyznane przez pomyłkę lub bez dokonania premiowanego 
Punktami nabycia towarów lub usług objętych Programem.

7. W przypadku, gdy Uczestnik zwróci nabyte towary, Punkty, któ-
re zostały przyznane za ich zakup, będą odejmowane z Konta 
Uczestnika przez Abler. W przypadku ewentualnych później-
szych korekt cenowych do zakupów, za które należą się Punkty, 
Abler dokona również odpowiedniej korekty ilości Punktów.

8. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania w każdym czasie in-
formacji o stanie własnego Konta. Informację taką Uczestnik 
może uzyskać podczas dokonywania zakupów w sklepie od 
pracownika Abler. Uczestnik może również wyrazić zgodę na 
zamieszczenie dodatkowej informacji na każdej fakturze VAT 
o ilości Punktów uzyskanych z tytułu aktualnego zakupu oraz 



o ilości łącznie zebranych Punktach zatwierdzonych w Progra-
mie.

9. Konto Uczestnika jest ważne bezterminowo, co oznacza, że 
Uczestnik może zebrać dowolną ilość Punktów w dowolnym 
czasie, jednakże punkty ulegają automatycznej kasacji z Konta 
Uczestnika po upływie 2 lat od dnia zatwierdzenia Punktów za 
zakup jednorazowy.

10. Punkty i prawa z nimi związane uzyskiwane w ramach Progra-
mu nie mogą być sprzedawane, przenoszone ani zbywane w inny 
sposób, w szczególności pomiędzy różnymi Kontami należącymi 
do różnych Uczestników, ani nie mogą być przedmiotem żadnych 
innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Re-
gulaminie. 

11. Uczestnik ma prawo wymienić Punkty zatwierdzone jedynie na 
Nagrody z Katalogu Nagród. Uczestnikowi nie przysługuje prawo 
żądania wymiany Punktów na pieniądze.

III. Wymiana Punktów na Nagrody

1. Uczestnik Programu ma prawo do wymiany zebranych na swo-
im Koncie Punktów zatwierdzonych w dowolnym momencie, 
jeżeli suma Punktów zatwierdzonych pozwala mu na wybranie 
odpowiedniej Nagrody z Katalogu Nagród.

2. Abler zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych Nagród, 
anulowania dotychczasowych, a także do zmiany rodzajów 
i wartości punktowych Nagród. Abler będzie udostępniał infor-
macje o takich zmianach w swoich sklepach i przez internet.

3. Aby wymienić Punkty zatwierdzone na Nagrody, Uczestnik po-
winien zgłosić taką chęć bezpośrednio w sklepie Abler wraz ze 
wskazaniem konkretnej Nagrody w aktualnym Katalogu Nagród.

4. Uczestnik ma prawo wymienić na Nagrody tylko Punkty za-
twierdzone w Programie. Uczestnikowi nie przysługuje prawo 
do wymiany Punktów niezatwierdzonych.

5. Nagroda będzie wystawiona do sprzedaży za cenę 1,00 zł netto 
za każdy przedmiot Nagrody wykazany w katalogu nagród.

6. Abler sprzeda wybraną i należną Uczestnikowi Nagrodę w ciągu 
60 dni od dnia zgłoszenia chęci wymiany Punktów na Nagrodę.

7. Z chwilą otrzymania przez Uczestnika Nagrody adekwatna liczba 
Punktów za wydane Nagrody zostanie odjęta z Konta Uczest-
nika, przy czym Punkty przyznane najwcześniej będą odjęte 
w pierwszej kolejności.

8. Warunkiem wydania Nagrody Uczestnikowi Programu jest 
brak aktualnych przeterminowań w zapłatach na rzecz Abler 
w stosunku do wszystkich nierozliczonych faktur VAT na dzień 
wydania Nagrody oraz opłacenie faktury wystawionej za zakup 
Nagrody.

9. Po dokonaniu zapłaty za zakupioną Nagrodę następuje przeka-
zanie Uczestnikowi programu wybranego przedmiotu Nagrody. 
Uczestnik programu jest zobowiązany potwierdzić odebranie 
nagrody poprzez złożenie czytelnego podpisu i przystawienie 
pieczątki firmowej na dowodzie wydania Nagrody. Załączni-

kiem do faktury za zakup Nagrody będzie sporządzony protokół 
przekazania Nagrody z podanymi parametrami i wartością Na-
grody.

10. Uczestnik ma obowiązek w momencie odbierania Nagrody, 
sprawdzić czy jest ona zgodna z zamówieniem, sprawna, kom-
pletna i czy nie posiada wad. Ewentualne zastrzeżenia należy 
zgłaszać telefonicznie lub osobiście w sklepach Abler w dniu 
otrzymania Nagrody. Abler nie ponosi odpowiedzialności z tytułu 
gwarancji i rękojmi za wady Nagród. W przypadku wad tech-
nicznych Nagrody, która podlega gwarancji, Uczestnik korzysta 
z praw przewidzianych w dołączonej do niej karty gwarancyjnej.

11. Warunkiem wydania Nagrody jest jej dostępność. Abler zastrze-
ga sobie prawo zmiany terminu wydania Nagrody w przypadku 
chwilowego jej braku w magazynie spowodowanego przyczynami 
niezależnymi.

IV. Postępowanie reklamacyjne

1. W celu złożenia reklamacji dotyczącej liczby przyznanych Punktów 
Uczestnik powinien zgłosić reklamację do Abler Sp. z o.o. (wi-
zyta osobista, list polecony, internet) wraz z dowodem zakupu, 
potwierdzającym dokonanie transakcji. Zgłoszenie reklamacji po-
winno zawierać imię i nazwisko Uczestnika i jego podpis. Uczest-
nik może zgłosić reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych 
od daty dokonania wątpliwej transakcji. 

2. Reklamacje do przebiegu Programu mogą być zgłaszane pisem-
nie w czasie trwania Programu na adres wybranego sklepu Abler 
lub siedziby Abler.

3. Reklamacje rozpatrywane są przez Abler w terminie 30 dni od 
dnia doręczenia pisemnej formy reklamacji do Abler. 

4. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Pro-
gramu.

5. Decyzja Abler w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. 
Uczestnik o decyzji Abler zostanie powiadomiony e-mailem lub 
listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 14 
dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

V. Zamknięcie Konta Uczestnika i zakończenie Programu

1. Zamknięcie Konta Uczestnika może nastąpić w następujących 
sytuacjach: 

 - naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, 

 - rezygnacja Uczestnika z udziału w Programie.

2. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu 
może spowodować cofnięcie części lub wszystkich przysługują-
cych mu z tytułu udziału w Programie uprawnień, wykluczenie go 
z Programu i zamknięcie jego Konta.

3. W razie wykluczenia Uczestnika Programu, Abler jest uprawniony 
do unieważnienia wszystkich Punktów zgromadzonych na Kon-
cie Uczestnika i do zamknięcia Konta Uczestnika. O wykluczeniu 
z Programu Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.

4. Uczestnik w każdym czasie może zrezygnować z uczestnictwa 

w Programie. Rezygnacja musi mieć formę pisemnego oświad-
czenia, które należy doręczyć do Abler (do wybranego sklepu lub 
siedziby Abler). Z chwilą doręczenia rezygnacji wszystkie Punkty 
zgromadzone na Koncie Uczestnika zostaną anulowane, a jego 
Konto zostanie zamknięte.

5. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Abler zastrzega 
sobie prawo jego zawieszenia lub zakończenia w dowolnym mo-
mencie. O zakończeniu Programu Uczestnicy zostaną poinformo-
wani w sklepach Abler i przez internet. 

6. Uczestnik będzie uprawniony do wymiany zebranych Punktów na 
Nagrody w terminie 1 miesiąca kalendarzowego od daty poin-
formowania o zawieszeniu lub zakończeniu Programu w sposób 
określony powyżej. Po upływie określonego terminu Uczestnik 
nie będzie uprawniony do wymiany zgromadzonych Punktów na 
Nagrody.

VI. Inne postanowienia Programu

1. Abler udziela, na prośbę Uczestników, wszelkich informacji doty-
czących funkcjonowania Programu. Uczestnicy mogą zwrócić się 
z zapytaniem ustnym lub pisemnym o wyjaśnienie wątpliwości 
do pracowników Abler w wybranym sklepie Abler.

2. Abler zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regula-
minie oraz w Katalogu Nagród w każdym czasie. Obowiązująca 
wersja Regulaminu znajduje się na stronie www.abler.pl oraz 
u pracowników Abler.

3. O zmianach niniejszego Regulaminu, zasad Programu, jego 
zawieszeniu lub zakończeniu Uczestnicy będą poinformowani 
w sklepach Abler.

4. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.

5. Prawa i obowiązki Abler i Uczestników Programu określone są 
wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie obo-
wiązujących przepisach prawa.

6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań zwią-
zanych z Programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 
siedziby Abler.

7. Abler nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego 
wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego.

8. Dane Uczestników Programu będą przetwarzane zgodnie z po-
stanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych (Ustawa 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych). Admini-
stratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników 
Programu będzie Abler. 

9. Wartość nagrody podana w protokole odbioru nagrody powięk-
sza przychód Uczestnika do opodatkowania. Podatek dochodowy 
od otrzymanej Nagrody związany z realizacją Punktów obciąża 
Uczestnika programu.

10.  Z tytułu udziału w Programie Abler nie pobiera żadnych opłat 
od Uczestników.

11.  Program rozpoczął się dnia 1 grudnia 2014 r., a jego czas trwa-
nia jest nieokreślony.
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