


1. Organizatorem niniejszego programu jest MAQSIMUM Matusiewicz Ruchlewicz Wycichowski 

Sp.j. z siedzibą w Szczecinie (70-415) przy al. Papieża Jana Pawła II 5, KRS 0000154052, NIP 
8510306564, REGON 810202194, zwanym dalej Maqsimum.


2. W programie mogą brać udział Klienci Maqsimum (dalej zwani Klientami), którym utworzono 
konto w systemie, a Klient jest jednoznacznie identyfikowalny co najmniej przez nr telefonu 
lub/i e-mail, a w przypadku przedsiębiorstw i przedsiębiorców przez NIP.


3. Środki MaqSejf (zwane dalej Środkami) są generowane i przypisywane Klientowi przez 
Maqsimum Sp.j. razem z dokumentem potwierdzenia sprzedaży produktów objętych 
promocją, pod warunkiem, że dane zamówienie zostało odebrane i opłacone przez Klienta.


4. Środki są przypisywane nieodpłatnie tym Klientom Maqsimum, którzy w salonie lub sklepie 
internetowym Maqsimum dokonają zakupu produktów i usług objętych programem.


5. Ilość przekazywanych Klientowi Środków w związku z określoną transakcją leży w gestii 
Maqsimum.


6. Klient może wykorzystać przypisane mu Środki w celu uzyskania upustu przy zakupie 
wszelkich usług wykonywanych przez Maqsimum.


7. Ilość posiadanych Środków odpowiada w stosunku 1:1 wysokości upustu wyrażonego w 
PLN.


8. Przyznane Środki nie podlegają wymianie na środki pieniężne w całości lub w części.


9. Wysokość całkowitego upustu będzie liczona od łącznej wartości brutto usług zakupionych 
przez Klienta w ramach danej transakcji w Maqsimum udokumentowanej na paragonie lub 
fakturze VAT, bez uwzględnienia ewentualnych kosztów dostawy.


10. Wykorzystując Środki Klient może uzyskać do 50% upustu od standardowej ceny usługi w 
Maqsimum (w tym usług serwisowych, konsultacji i szkoleń), równocześnie wartość 
udzielonego upustu jest ograniczona do sumarycznej wartości posiadanych przez Klienta 
Środków.


11. W przypadku zwrotu produktu lub anulowania zamówienia, Klient traci przyznane za daną 
transakcję Środki.


12. Klient sam podejmuje decyzję, kiedy i na jakie usługi wykorzysta przyznane Środki. 


13. Klient posiadający Środki może przekazać je innemu Klientowi, który będzie mógł uzyskać te 
same przywileje co ich pierwotny posiadacz, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody 
podpisanej przez pierwotnego posiadacza.


14. Jeżeli wartość Środków posiadanych w momencie płacenia za usługi jest większa niż cena 
usługi po 50% upuście, wówczas niewykorzystane Środki pozostają na koncie Klienta.


15. Przyznane Klientowi Środki pozostają ważne bezterminowo.

v1.4 23.01.2023

Regulamin programu lojalnościowego MaqSejf


