Porozumienie o współpracy w ramach programu
“Salon Partnerski Fale Loki Koki”
Zasady programu opisują poniższe diagramy.
Diagram Korzyści dla Salonu Partnerskiego Fale Loki Koki – MULTISALON

Warunki korzystania z powyższych rabatów:
1.

2.

3.
4.
5.

salony posiadające status Multisalon na dzień 01.09.2020 uzyskują status “Salon Partnerski Fale Loki
Koki - Multisalon” i rabaty wynikające z Diagramu Korzyści automatycznie w momencie podpisania
niniejszego porozumienia.
nowi klienci przystępujący do programu uzyskują rabaty wynikające z Diagramu po jednorazowym
zakupie kosmetyków z Diagramu w wysokości min. 500 zł brutto po rabacie, zakup ten uprawnia do
korzystania z rabatów w obecnym i kolejnym miesiącu
aby utrzymać rabaty z Diagramu w kolejnych okresach należy dokonywać comiesięcznych zakupów
kosmetyków z Diagramu w wysokości min. 500 zł brutto po rabacie
Status Salonu Partnerskiego upoważnia do uzyskania rabatu 25% na wybrany sprzęt i wybrane
akcesoria. Lista znajduje się na stronie regulaminu Programu.
warunkiem utrzymania korzyści wynikających z Programu jest przestrzeganie regulaminu Programu

Diagram Korzyści dla Salonu Partnerskiego Fale Loki Koki – W WYBRANEJ MARCE

Polwell Sp. z o.o.; 85-461 Bydgoszcz, ul. Ołowiana 12; Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego; Nr KRS 0000174805; Kapitał Zakładowy: 8 000 000 PLN; NIP 967-117-15-32; Regon 093144028;
BDO:000004260, tel.: 052 325 20 00; fax.: 052 325 20 01; www.falelokikoki.pl

Warunki korzystania z rabatów:
1.

2.

3.
4.

5.
6.

salony posiadające status partnera marki Artego, Mila Pro lub Montibello na dzień 01.09.2020
uzyskują status “Salon Partnerski Fale Loki Koki” i rabaty wynikające z Diagramu Korzyści na
wybraną markę, zgodnie z dotychczasową umową
nowi klienci przystępujący do programu uzyskują rabaty wynikające z Diagramu po jednorazowym
zakupie kosmetyków w wybranej marce w wysokości min. 500 zł brutto po rabacie wg zasad
Diagramu Korzyści Multisalon, zakup ten uprawnia do korzystania z rabatów z Diagramu w obecnym
i kolejnym miesiącu
aby utrzymać rabaty z Diagramu w kolejnych okresach należy dokonywać comiesięcznych zakupów
kosmetyków w wybranej marce z Diagramu w wysokości min. 500 zł brutto po rabacie
przekroczenie w kolejnej marce zakupów pow. 500 zł brutto miesięcznie, powoduje automatyczne
uzyskanie rabatu 33% na obecny i kolejny miesiąc (nie dotyczy marek Kemon, Davines i Beauty
Fusion)
Status Salonu Partnerskiego upoważnia do uzyskania rabatu 25% na wybrany sprzęt i wybrane
akcesoria. Lista znajduje się na stronie regulaminu Programu.
warunkiem utrzymania korzyści wynikających z Programu jest przestrzeganie Regulaminu Programu

Warunki współpracy zostały zawarte w dniu [data generowana z systemu] pomiędzy:
Salon Fryzjerski : [dana generowana z systemu]
Adres : [dana generowana z systemu]
NIP : [dana generowana z systemu]
Adres mailowy : [dana generowana z systemu]
Telefon kontaktowy : [dana generowana z systemu]
Imię i nazwisko właściciela:
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności i akceptuję warunki i postanowienia regulaminu
Programu znajdującego się na stronie https://falelokikoki.pl/umowapartnerskaflk
Podpis właściciela salonu :
a
Polwell Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Ołowianej 12, 85-461 Bydgoszcz, zarejestrowaną w
rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem: 0000174805, REGON: 093144028, NIP: 9671171532, kapitał zakładowy: 8 000 000,00 zł,
BDO: 000004260
Podpis Doradcy Programu „Salon Partnerski Fale Loki Koki” :

Polwell Sp. z o.o.; 85-461 Bydgoszcz, ul. Ołowiana 12; Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego; Nr KRS 0000174805; Kapitał Zakładowy: 8 000 000 PLN; NIP 967-117-15-32; Regon 093144028;
BDO:000004260, tel.: 052 325 20 00; fax.: 052 325 20 01; www.falelokikoki.pl

