
Regulamin programu lojalnościowego firmy HADM Gramatowski 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa sposób przyznawania i zasady korzystania z kart rabatowych czerwonych i 
zielonych  w ramach systemu lojalnościowego HADM Gramatowski. 

2. Lokalizacje firmy HADM Gramatowski które akceptują i wydają karty programu lojalnościowego:  
a. SKODA - Starogard Gdański 83-200, Rokocin 4G  
b. KIA - Starogard Gdański 83-200, Rokocin 4G  
c. SKODA - Elbląg 82-300, ul. Warszawska 87 

3. Przystąpienie  do programu jest dobrowolne 
 

II. Karta Programu 
1. W ramach niniejszego programu Klient który otrzymał kartę rabatową w dwóch kolorach:  

a. Karta ZIELONA -  
upoważniającą ją do otrzymania jednorazowego rabatu w wysokości 30 % na usługę serwisową 
(robociznę) wyłącznie na samochody marki:   
* Volkswagen, Audi, Seat – w serwisach HADM Gramatowski „SKODA” Starogard Gd. 
* Skoda, Volkswagen, Audi, Seat – w serwisach HADM Gramatowski „SKODA” Elbląg. 

b. Karta CZERWONA -  
upoważniającą ją do otrzymania jednorazowego rabatu w wysokości 30 % na usługę serwisową 
(robociznę ) wyłącznie na samochody marki:   
Opel, BMW, Mercedes, Opel, Fiat, Toyota, Hyundai   
w serwisach HADM Gramatowski „KIA” Starogard Gd. 

2. Do programu nie wliczają się koszty poniesione na naprawę powypadkową pojazdów rozliczane przez firmy 
ubezpieczeniowe oraz wszelkie naprawy gwarancyjne. 

3. Karta wydawana jest bezpłatnie. 
4. Właścicielem karty jest firma HADM Gramatowski.  
5. Data ważności karty umieszczona jest na kuponie. 
6. Karta upoważnia do jednorazowej zniżki na usługi serwisowe. 

 
III. Zasady korzystania z Kart Rabatowych 

1. Aby otrzymać rabat wskazany na karcie, Klient musi przedłożyć kartę przed dokonaniem zakupu i 
wystawieniem paragonu lub faktury. 

2. Klient w momencie zakupu usługi może uzyskać rabat tylko z jednej karty.  
3. Rabaty w przypadku posiadania kilku kart nie sumują się. 
4. Do programu wliczają się wyłącznie kwoty, na które zostały wystawione faktury VAT lub imienne paragony. 

 
I. Postanowienie końcowe 

1. Rabaty wynikające z Programu Lojalnościowego HADM Gramatowski nie łączą się z innymi promocjami i 
rabatami oferowanymi przez HADM Gramatowski. 

2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2018r. 
3. HADM Gramatowski, zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszego regulaminu w każdym czasie bez 

podawania przyczyny. 
4. Firma HADM Gramatowski zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w 

dowolnym czasie bez podawania przyczyny. Zmiany wchodzą w życie po opublikowaniu ich w formie 
pisemnej. 

5. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące programu, prosimy kierować na adres e-mail: marketing@hadm.pl  
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