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ZASADY WYMIANY PUNKTÓW NA NAGRODY

1.  Punkty mogą być wymienione przez Uczestnika Promocji (programu lojalnościowego) na nagrody  
z katalogu w dowolnym terminie.

2.  Uczestnik może żądać wymiany punktów na nagrody, jeżeli zebrał wystarczającą ilość  punktów  
dla tej nagrody.

3.  Osobą uprawnioną do wymiany punktów na nagrody jest wyłącznie Uczestnik zgłoszony do udziału  
w Promocji.

4.  Uczestnik może każdorazowo przed złożeniem zamówienia sprawdzić liczbę zgromadzonych  
punktów.

5 .  Uczestnik może każdorazowo wymienić na nagrodę taką ilość Punktów, jaka wynika z naliczenia  
na podstawie wystawionych dokumentów zakupowych i potwierdzonych płatności.

6.  Wymiana Punktów na nagrodę powoduje obniżenie salda konta Uczestnika o liczbę Punktów  
przypisanych do danej nagrody.

7.  Aby wymienić Punkty na nagrody Uczestnik powinien złożyć zamówienie na wybraną nagrodę  
u sprzedawców BHMD.

8.   Wymiana Punktów na nagrody zostanie dokonana tylko w momencie niezalegania z płatnościami.

ZASADY GROMADZENIA PUNKTÓW:

1. Uczestnik gromadzi punkty w programie lojalnościowym za zakup towarów w firmie BHMD.
2. Za każde wydane 50 zł netto Uczestnik otrzymuje 1 Punkt.
3. Uczestnik otrzymuje Punkty tylko za zapłacone dokumenty zakupowe.
4.  W przypadku zwrotu przez Uczestnika Promocji towaru lub niedotrzymania terminu płatności, 

Uczestnikowi zostaną odjęte wcześniej naliczone punkty.
5. Promocja trwa od 1 grudnia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r.
6.  Uczestnik może zamówić nagrody najpóźniej do 10.01.2013 r., po tym terminie wszystkie punkty 

nie zamienione na nagrody przepadają.

50 zł  =  1 punkt
Zobacz co jest do zdobycia!

 Od 1.12.2011
do 31.12.2012
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Żarówka H4
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570  pkt

360  pkt

550  pkt 140  pkt

500  pkt

245  pkt

Olej 1 l  półsyntetyczny

Olej 1 l  mineralny

Czynnik  
do klimatyzacji

Klucz udarowy 1/2”

Stojak do mocowania  
silników i skrzyń biegów

Zestaw do wyciskania  
tłoczków hamulcowych

Zestaw kluczy nasadowych 
1/2”+1/4” 94 elementy

Klucz zapadkowy 1/2”

Oraz inne atrakcyjne nagrody!

1.

2.

3.

41  pkt Olej 1 l  syntetyczny

Olej 4 l  półsyntetyczny

Olej 5 l  mineralny

Olej 4 l  syntetyczny

(m.in. narzędzia, urządzenia oraz towary z oferty BHMD wartość w punktach wg przelicznika 1 zł = 1 pkt.)

Akumulator 45 Ah

Wycieraczki szyb, wg przelicznika 1 zł = 1pkt

Żarówka halogen

Zbieraj punkty robiąc zakupy w oddziałach BHMD

Zarejestruj się w programie lojalnościowym 
Boomerang u sprzedawcy BHMD

Wymieniaj punkty na nagrody!


