
Regulamin programu lojalnościowego eSensa.pl

1. Program lojalnościowy eSensa.pl prowadzony jest przez sklep internetowy esensa.pl należący do One Project 
Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 1-2, Wrocław, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
207105, posiadającą NIP 897-175-79-22 oraz REGON 020473355 (dalej eSensa.pl).

2. W programie lojalnościowym eSensa.pl może uczestniczyć każdy Klient, który zarejestruje, a następnie 
zaloguje się na stronie eSensa.pl (opcjonalnie użyje do logowania serwisów Facebook, Google lub Paypal) 
oraz zapisze się do newslettera. 

3. Klient uczestniczący w programie lojalnościowym zbiera punkty za dokonane (i opłacone) zakupy. Za każde 
wydane 1 zł brutto Klient otrzymuje 1 punkt.

4. eSensa.pl zastrzega możliwość wyłączenia niektórych produktów z przyznawania za ich zakup punktów. 
Klient o niniejszej sytuacji będzie informowany na karcie produktu. 

5. Aby wymienić punkty na produkty należy kupić produkty za punkty, korzystając z instrukcji opisanej na 
stronie eSensa.pl 

6. eSensa.pl zastrzega możliwość wyłączenia niektórych produktów z możliwości ich zakupu za punkty. Klient o 
niniejszej sytuacji będzie informowany na karcie produktu. 

7. eSensa.pl w ramach programu lojalnościowego przyznaje punkty za dodane i zatwierdzone opinie. Za każdą 
zatwierdzoną opinię eSensa.pl przyznaje 20 punktów.

8. eSensa.pl zastrzega możliwość odrzucenia opinii, które dodawane są wyłącznie celem uzyskania punktów. 
Jako opinie dodawane będą wyłącznie celem uzyskania punktów uznaje się takie, które nie niosą ze sobą 
merytorycznej wypowiedzi, opinii na temat produktu. 

9. eSensa.pl zastrzega możliwość odrzucenia opinii wulgarnych lub o treści niezgodnej z polskim prawem, np. 
wzywającej do nienawiści. 

10. W ramach programu lojalnościowego istnieje możliwość opłacenia kosztów wysyłki (kurier GLS, paczkomaty 
inPost, inPost Kurier, Poczta Polska) za punkty. Aktualne koszty wysyłki znajdują się na dedykowanej dla nich
stronie informacyjnej. 

11. eSensa.pl zastrzega możliwość zmiany warunków uczestnictwa w programie lojalnościowym, w tym zmiany 
ilości punktów otrzymywanych za dokonane zakupy, zmiany ilości punktów potrzebnych do nabycie danego 
produktu, a także możliwość rozwiązania klubu lojalnościowego ze skutkiem natychmiastowym. 

12. Żadne postanowienia z powyższych nie naruszają praw Klientów wynikających z obowiązujących przepisów. 
13. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza 

internetowego zamieszczonego na każdej podstronie eSensa.pl lub wpisując niniejszy adres w odpowiednim 
miejscu swojej przeglądarki internetowej: https://esensa.pl/Program-lojalnosciowy-eSensa-pl-jak-to-dziala-
chelp-pol-511.html

14. Niniejszy regulamin obowiązuje od 13.09.2017 r. (ostatnia aktualizacja 13.08.2018 r.)


