
   REGULAMIN KART RABATOWYCH W-SPA 
 
 

WYSTAWCA I WŁAŚCICIEL KARTY RABATOWEJ.   

1. Wystawcą i właścicielem KARTY RABATOWEJ „W-spa” jest W-spa 
z siedzibą przy ul. Banderii 2 A w Warszawie  

2. Karty Rabatowe W-spa zachowują ważność przez 12 miesięcy od dnia 
wydania ich Klientowi  

3. Korzystanie z systemu rabatowego dotyczy wszystkich usług 
świadczonych przez W-spa. 

WARUNKI KORZYSTANIA Z KART 

1. Z każdej karty wydanej przez W-spa może korzystać Klient oraz osoby z 
nim powiązane 

2. Działanie kart rabatowych polega na zniżkach procentowych – jak na 
karcie – oraz zbieraniu pieczątek w-spa 

3. Warunkiem uzyskania pieczątki jest wykupienie każdorazowo usługi 
o wartości minimum 50 PLN  

4. Po zebraniu 5 pieczątek Klient jest upoważniony do realizacji 
darmowego mycia podstawowego auta, na podstawie zwrotu 
wypełnionej karty, co jednocześnie upoważnia do uzyskania kolejnej 
karty ze zwiększonymi korzyściami.  

5. Działanie Karty 10% jest takie same, zbieramy 2 razy po 5 pieczątek. 

6. Po zrealizowaniu całej karty 10% j Klient otrzyma Bonus – niespodziankę  

KART RABATOWE 15% OTRZYMAJĄ STALI KLIENCI KORZYSTAJĄCY 
SYSTEMATYCZNIE Z NASZYCH USŁUG. 

 

Wszystkim naszym Klientom, którzy nam zaufali, serdecznie dziękujemy !!! 

 

Biorąc udział w akcji promocyjnej (dotyczy kart rabatowych 10%  i 15%0  wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych podanych w ankiecie- wyłącznie dla potrzeb marketingowych Serwisu „W-spa” – zgodnie z 
Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr133 poz.883). 
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