REGULAMIN
KARTY FIZYCZNEJ HOP&SHOP
Niniejszy regulamin karty fizycznej „hop&shop” (dalej odpowiednio: „Regulamin Karty” oraz
„Karta”) został ustalony przez Polski System Korzyści spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000832262, NIP 5223180289, REGON
385710915, kapitał zakładowy w wysokości 10.650.000,00 PLN (dziesięć milionów sześćset
pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) (dalej: „Organizator”) oraz określa prawa i obowiązki
Organizatora oraz posiadacza Karty (dalej: „Posiadacz”).
Pojęcia pisane z wielkich liter, użyte w Regulaminie Karty oraz niezdefiniowane w nim w sposób
odmienny, mają znaczenie nadane im w Regulaminie.
Regulamin Karty odnosi się tylko i wyłącznie do Kart wystawionych przez Organizatora oraz
wydanych Posiadaczowi przez Detalistę w Punkcie Handlowym.
Karta nie jest instrumentem płatniczym, nie jest kartą płatniczą, Karty nie można zwrócić i nie
podlega wymianie na środki pieniężne.
Posiadaczowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatora z tytułu utraty (w tym
również kradzieży) lub zniszczenia Karty, chyba że została ona zarejestrowana zgodnie z
postanowieniami Regulaminu Karty (w takim wypadku Posiadacz nie traci Punktów, które
przypisane są do Konta Użytkownika w Aplikacji).
O ile nie dojdzie do wcześniejszego unieważnienia lub dezaktywacji, Karta jest ważna przez czas
nieoznaczony.
Karta może posiadać następujący status:
Aktywna – Karta, przy zeskanowaniu której został przyznany przynajmniej jeden Punkt;
Nieaktywna – Karta, przy zeskanowaniu której nie został przyznany żaden Punkt lub która
nie została nigdy zeskanowana w Punkcie Handlowym;
Zarejestrowana – Karta zarejestrowana w Aplikacji (zakładka „Karta hop&shop”) oraz
przypisana do Konta;
Dezaktywowana – Karta o statusie „Zarejestrowana” lub „Aktywna”, która została
wyłączona przez Organizatora.
Karta Aktywna upoważnia Posiadacza jedynie do zbierania Punktów. Wymiana Punktów na
Nagrody, aktywowanie Kuponu oraz sprawdzenie ilości Punktów wymaga użycia Aplikacji oraz
akceptacji Regulaminu.
Posiadacz ma w Aplikacji możliwość przypisania do Konta tylko jednej Karty. Organizator ma
możliwość dezaktywacji Karty lub dodania więcej niż jednej Karty do Konta.
Posiadacz ma 60 dni (od dokonania pierwszej Transakcji przy zeskanowaniu Karty) na
zarejestrowanie Karty w Aplikacji. Po upływie powyższego terminu Posiadacz powinien zgłosić się
do obsługi klienta hop&shop: kontakt@hopshop.pl. Decyzja o zarejestrowaniu Karty po upływie
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powyższego terminu ma charakter uznaniowy (Organizator może odmówić zarejestrowania Karty
bez podania przyczyny, w tym w szczególności w braku ważnych powodów po stronie Posiadacza).
Posiadacz będący Uczestnikiem może otrzymywać Punkty zarówno poprzez zeskanowanie
unikalnego kodu kreskowego wraz z numerem przypisanego do Użytkownika i jego Konta
wyświetlonego za pomocą Aplikacji, jak i poprzez zeskanowanie Karty.
Karta Aktywna oraz Karta Nieaktywna uprawnia do korzystania z niej każdorazowego Posiadacza,
bez konieczności weryfikacji jego uprawnień do korzystania z Karty.
W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Karty zastosowanie znajdują odpowiednie
postanowienia Regulaminu.
Posiadacz, który nie chce korzystać z Karty powinien zaniechać zeskanowania Karty podczas
Transakcji (w sposób określony w pkt. 3.4. Regulaminu). Korzystanie z Karty jest jednoznaczne z
akceptacją postanowień Regulaminu Karty oraz zobowiązaniem do ich przestrzegania.
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