Regulamin programu lojalnościowego
Onyx Thank You
I DEFINICJE:
Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie o ile
z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej:
1.1 Onyx – Organizator Programu Onyx Thank You (dalej zwany „Organizatorem”),
zgodnie z punktem 2.1. niniejszego Regulaminu.
1.2 Uczestnik – Uczestnik Programu Onyx Thank You, który w trybie opisanym
w niniejszym Regulaminie przystąpił do Programu i zarejestrował się na stronie
internetowej thankyou.onyxtan.pl. Mogą nim być pełnoletnie osoby ﬁzyczne,
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkujące oraz pracujące na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są właścicielami solariów, bądź ich
pracownikami. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji miejsca zatrudnienia
uczestników programu w przypadku, gdy są oni pracownikami solarium, w ustalonej
przez organizatora formie. W przypadku, gdy uczestnikiem programu jest właściciel
solarium, uczestnictwo w programie oznacza rezygnację z ofert rabatowych
nadawanych przez organizatora.
1.3 Katalog – Katalog Programu Onyx Thank You (dalej zwany „Katalogiem”), to
dokument określający listę sklepów, do których Uczestnik może otrzymać kartę
podarunkową, jako prezent po zebraniu odpowiedniej liczby punktów. Katalog opisuje
także zasady przyznawania punktów. Dostępny jest na stronie internetowej Programu
thankyou.onyxtan.pl oraz w siedzibie Organizatora przy ul. Polnej 125 w Toruniu.
1.4 Prezent – każda korzyść w formie rzeczowej przewidziana w Katalogu.
1.5 Potwierdzenie Zamówienia – potwierdzenie zamówienia Prezentu, które należy
przesłać mailowo za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie
internetowej Programu thankyou.onyxtan.pl. Odbiór nie następuje natychmiast po
zamówieniu. Organizator ma 14 dni roboczych na dostarczenie Prezentu.
1.6 Punkty – jednostki rozliczeniowe w Programie Onyx Thank You przyznawane
Uczestnikom z tytułu sprzedaży lub zakupu produktów Onyx, na zasadach określonych
w Regulaminie i Katalogu.
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1.7 Saldo Punktowe – liczba Punktów, które Uczestnik zebrał z tytułu uczestnictwa
w Programie Onyx Thank You, w tym za sprzedaż i zakup towarów Onyx, na zasadach
określonych w Regulaminie i Katalogu.
1.8 Konto – dedykowany serwis internetowy znajdujący się pod adresem
thankyou.onyxtan.pl, na którym zarejestrowani Uczestnicy mogą korzystać z funkcji
samoobsługowych. Strona internetowa Programu Onyx Thank You umożliwia
Uczestnikom sprawdzanie ilości zebranych przez nich Punktów. Uczestnik loguje się do
systemu za pośrednictwem adresu e-mail i indywidualnie wybranego hasła lub za
pomocą portalu społecznościowego Facebook.
1.9 Formularz Zgłoszeniowy – formularz elektroniczny na stronie internetowej
Programu thankyou.onyxtan.pl, składany przez Uczestnika, zawierający jego dane
osobowe oraz zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora.
1.10 Komisja – 2-osobowy zespół wytypowany przez Organizatora (zwany dalej
„Komisją”), którego zadaniem jest liczenie otrzymywanych od Uczestników górnych
części saszetek i tub oraz dodawanie punktów do poszczególnych Kont.
II POSTANOWIENIA OGÓLNE:
2.1 Organizatorem Programu Onyx Thank You jest Onyx International Sp. z o.o.
z siedzibą w Toruniu, ul. Polna 125, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Torunia VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000297594, numer
NIP 8792547898, REGON 340409154.
2.2 Onyx jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
2.3 Program Onyx Thank You organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2.4 Program Onyx Thank You prowadzony jest od dnia 21 marca 2015 r. do odwołania,
którego termin zostanie podany przez Organizatora do wiadomości uczestników z co
najmniej 3-miesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem informacji podanej na
stronie internetowej Programu thankyou.onyxtan.pl.
2.5 Program Onyx Thank You ma na celu nagradzanie osób, które sprzedają i kupują
kosmetyki Onyx, po spełnieniu warunków określonych Regulaminem. Niniejszy
Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie Onyx Thank You, które
Uczestnicy akceptują, przystępując do Programu.
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III WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU ONYX THANK YOU
3.1 Warunkiem przystąpienia do Programu Onyx Thank You jest kompletne
wypełnienie formularza znajdującego się na stronie thankyou.onyxtan.pl.
3.2 W celu dokonania rejestracji w Programie Onyx Thank You uprawniającej, m.in. do
zamawiania oraz odbioru Prezentów Uczestnik powinien: prawidłowo wypełnić
elektroniczny

Formularz

Zgłoszeniowy

na

stronie

internetowej

Programu.

Elektroniczny Formularz Zgłoszeniowy zawiera dane niezbędne do rejestracji i udziału
w Programie: adres e-mail i hasło, a także inne dane, które Uczestnik może podać
opcjonalnie po zarejestrowaniu. Istnieje także możliwość zarejestrowania się za
pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.
3.3 W przypadku jakichkolwiek zmian w danych podanych w Formularzu Uczestnik
powinien w ciągu 7 dni od daty zmiany uaktualnić je w swoim profilu.
3.4 Niezależnie od postanowień niniejszego Regulaminu, Organizator zastrzega sobie
możliwość ustanowienia innego sposobu przystąpienia do Programu Onyx Thank You
na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.
3.5 Uczestnik, wypełniając Formularz Zgłoszeniowy, wyraża jednocześnie zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych na potrzeby realizacji Programu Onyx
Thank You. Uczestnicy akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu w momencie
przystąpienia do Programu, zgodnie z pkt. 3.2 Regulaminu.
3.6 Udział w Programie Onyx Thank You i podanie związanych z udziałem danych jest
dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Programie, w tym także do
zamawiania i odbierania Prezentów.
3.7 Uczestnicy mogą przystąpić do Programu Onyx Thank You w dowolnym momencie
jego trwania.
3.8 Administratorem danych osobowych Uczestnika zarejestrowanego, zawartych
w Formularzu Uczestnika jest Organizator.
3.9 Organizator będzie przetwarzać podane przez Uczestnika dane osobowe zawarte
w Formularzu Zgłoszeniowym i objęte jego zgodą na przetwarzanie danych osobowych
dla celów realizacji Programu Onyx Thank You, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
Organizator może przetwarzać dane osobowe dla celów promocji i marketingu
produktów i usług Organizatora.
3.10 Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
prawo ich poprawiania. Uczestnicy w każdym momencie mogą cofnąć uprzednio
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wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
i promocyjnych, wysyłając maila poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie
internetowej Programu thankyou.onyxtan.pl oraz mogą zrezygnować z otrzymywania
informacji handlowych drogą elektroniczną. Uczestnikom przysługuje również prawo do
cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa
w pkt. 3.5 zdanie pierwsze (zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji
Programu), co jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Programie Onyx Thank You.
3.11 Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane przez Organizatora, m.in.
podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, przy pomocy których
realizowana jest dostawa Prezentów lub innym podmiotom, gdy jest to niezbędne do
realizacji celów określonych w Regulaminie.
IV KONTO PROGRAMU ONYX THANK YOU
4.1 Konto służy identyfikacji Uczestnika w Programie Onyx Thank You oraz rejestracji
Punktów uzyskiwanych przez Uczestników. Każde konto posiada numer przypisany
konkretnemu Saldu Punktowemu Uczestnika. Uczestnik loguje się do niego podając
adres e-mail i indywidualnie ustanowione hasło.
4.2 Uczestnik może posiadać tylko jedno konto w tym samym czasie. W przypadku, gdy
Uczestnik posiada więcej niż jedno konto, Organizator uprawniony jest do uznania, iż
właściwym Kontem Uczestnika jest najpóźniej założone przez niego Konto, co oznacza
honorowanie przez Organizatora Salda Punktowego przypisanego do najpóźniej
założonego konta oraz prawo do zablokowania pozostałych kont.
4.3 Konto po spełnieniu wszystkich warunków określonych Regulaminem, w tym
warunku rejestracji zgodnie z pkt. 3.2 Regulaminu uprawnia Uczestnika do
dokonywania

wszelkich

czynności

przewidzianych

niniejszym

Regulaminem,

a w szczególności do gromadzenia Punktów, sprawdzanie stanu Salda Punktowego.
4.4 Konto ważne jest przez okres trwania Programu Onyx Thank You.
4.5 Niedopuszczalne jest przenoszenie przez Uczestników Punktów ze swojego Salda
Punktowego na Saldo Punktowe innych Uczestników.
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V GROMADZENIE PUNKTÓW W PROGRAMIE ONYX THANK YOU
5.1 Uczestnik może zbierać Punkty, odbierać nagrody na zasadach określonych
niniejszym Regulaminem, pod warunkiem dokonania rejestracji w Programie Onyx
Thank You na zasadach określonych w pkt. 3.2 niniejszego Regulaminu.
5.2 Uczestnik otrzymuje Punkty za zbieranie górnych części pełnowartościowych saszetek po
kosmetykach Onyx. Warunkiem doliczenia punktów jest przesłanie odciętej górnej części
saszetki bądź pustej tuby do siedziby Organizatora na adres:
Onyx International Sp. z o. o.
ul. Polna 125,
87-100 Toruń
5.3 Uczestnik przesyłając do siedziby Organizatora zgrzewy saszetek i/lub tuby, jest
zobligowany do dołączenia do przesyłki swoich danych osobowych umożliwiających
identyfikację jego Konta: imię, nazwisko, e-mail, na który zostało złożone Konto lub nick.
5.4 Za oderwaną, jedną górną część saszetki Uczestnik otrzymuje 1 pkt., za 1 tubę 10 pkt.
5.5 Przesłane zgrzewy saszetek od darmowych próbek nie będą uwzględniane w punktacji.
5.6 Za dołączenie do Programu i zarejestrowanie się na thankyou.onyxtan.pl każdy Uczestnik
otrzyma 50 pkt. startowych. System doda te punkty automatycznie tuz po zalogowaniu.
5.7 Za

polubienie

profilu Onyx Tan

na

portalu

społecznościowym Facebook

(https://www.facebook.com/onyxtancom) każdy uczestnik otrzymuje dodatkowe 50 pkt. Za
udostępnienie profilu Onyx Tan (https://www.facebook.com/onyxtancom) na swojej tablicy
każdy Uczestnik otrzymuje kolejne 50 pkt. Łącznie, dzięki tym działaniom można uzyskać
dodatkowe 100 pkt. W celu spełnienia wszelkich wymogów należy przesłać link do swojego
profilu na Facebook’u za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie
internetowej Programu thankyou.onyxtan.pl. Dzięki temu Organizator zweryfikuje powyższe
działania i powiększy konto o odpowiednią ilość punktów w ciągu 7 dni roboczych od
otrzymania linku.
5.8 Uzupełniając dane w profilu takie jak: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer telefonu
i źródło, z którego uzyskano informację o Programie, Uczestnik otrzymuje dodatkowych 10
pkt. Dodawane są one automatycznie po zapisaniu zmian w profilu Uczestnika.
5.9 Każdy Uczestnik, który wypełni pole z datą urodzenia w swoim profilu, w dniu urodzin
otrzyma 20 pkt. w prezencie.
5.10

W

przypadku

z postanowieniami

rozszerzenia

niniejszego

możliwości

Regulaminu,
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zbierania

Organizator

Punktów

poinformuje

zgodnie
o

tym

Uczestników na stronie internetowej Programu thankyou.onyxtan.pl lub może to
uczynić za pośrednictwem materiałów dostępnych u handlowców.
5.11 Punkty są naliczane i przyznawane Uczestnikom przez 2-osobową komisję
wyznaczoną przez Organizatora na podstawie przysłanych przez Uczestników
opakowań. Skan potwierdzenia formularza komisyjnego będzie umieszczany na kontach
poszczególnych Uczestników.
5.12 Punkty zostaną dodane do Salda Punktowego w terminie 7 dni roboczych od
momentu otrzymania przesyłki.
5.13 Organizator nie jest zobowiązany do dalszego przechowywania otrzymanych
opakowań po podliczeniu Punktów i dodaniu ich do Konta Uczestnika.
5.14 Uczestnik biorąc udział w Programie Onyx Thank You akceptuje, że liczba Punktów
dodana przez Organizatora jest bezsporna.
5.15 W Programie Onyx Thank You nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora
oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni i rodzeństwo.
5.16 W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Punkty zostały przyznane za
niesprzedane faktycznie produkty lub też osobom nieuprawnionym do ich zbierania
w myśl niniejszego Regulaminu, następuje wstrzymanie możliwości wymiany Punktów
na Prezenty lub też wstrzymanie wydania Prezentu do wyjaśnienia sprawy.
Wstrzymanie możliwości wymiany Punktów lub wydania Prezentu dotyczy jedynie
Punktów, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, o którym mowa w pierwszym
zdaniu. Konsekwencje naruszenia Regulaminu określa pkt. 9.3.
5.17 W przypadku zwrotu towaru, za który zostały przyznane Punkty w Programie
Onyx Thank You związanego ze zwrotem zapłaty za towar, Punkty przyznane za
sprzedaż lub zakup tych towarów podlegają anulowaniu i nie mogą być wymienione na
Prezenty. W tym celu Uczestnik zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem
i wyjaśnić sprawę drogą mailową.
5.18 Punkty przyznawane w Programie Onyx Thank You można wykorzystać jedynie
w sposób określony w niniejszym Regulaminie lub Katalogu.
VI WYMIANA PUNKTÓW NA PREZENTY I KARTY PODARUNKOWE
6.1 Punkty mogą być wymienione przez Uczestników wyłącznie na Prezenty wskazane
w obowiązującym w czasie wymiany Katalogu lub w innych materiałach dotyczących
Programu Onyx Thank You, na zasadach tam określonych.
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6.2 Zebrane Punkty nie mogą być wymieniane na gotówkę.
6.3 Uczestnik może żądać wymiany Punktów na Prezenty jeżeli dokonał rejestracji
w Programie Onyx Thank You zgodnie z pkt. 3.2 oraz zebrał wystarczającą liczbę
Punktów, odpowiadającą co najmniej liczbie Punktów przypisanej danemu Prezentowi
określonemu w Katalogu.
6.4 W celu wymiany nie można łączyć Punktów zgromadzonych przez różnych
Uczestników na różnych Saldach Punktowych.
6.5 Wymiana Punktów powoduje obniżenie Salda Punktowego przypisanego do konta
Uczestnika o liczbę Punktów przypisanych danemu Prezentowi w Katalogu. Obniżenie
Salda następuje z chwilą zamówienia Prezentu lub zgłoszenia chęci uzyskania Karty
Podarunkowej przez Uczestnika.
6.6 Złożenie zamówienia może zostać dokonane drogą mailową przez formularz
kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej Programu thankyou.onyxtan.pl,
Zamówienie może być złożone tylko z adresu mailowego, na który zostało założone konto. W
przypadku zamówienia nagrody przez formularz kontaktowy Uczestnik otrzymają ją w ciągu
14 dni roboczych od dnia zamówienia.
6.7 Zamówiony Prezent lub Kartę Podarunkową Uczestnik otrzyma na wskazany przez
niego adres w ciągu 14 dni roboczych od dnia zamówienia.
6.7 Zamówienie Prezentu przez Uczestnika uznawany jest za oświadczenie Uczestnika,
że jest uprawniony do odbioru Prezentu zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu.
6.9 W przypadku doręczenia Prezentu pod adres Uczestnika, wskazany przez niego
zgodnie z postanowieniami pkt. 3.2. niniejszego Regulaminu, Uczestnik zobowiązany jest
sprawdzić przesyłkę w chwili doręczenia. W przypadku uszkodzenia Prezentu lub
niezgodności ilościowej przesyłki należy sporządzić protokół reklamacyjny, podpisany
przez dostawcę Prezentu oraz Uczestnika, zwrócić go dostawcy razem z zareklamowanym
Prezentem. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty sporządzenia
protokołu i w tym czasie Uczestnik otrzyma zamówiony Prezent lub zwrot Punktów odjętych
w związku z zamówieniem Prezentu, który okazał się wadliwy.
6.10 W przypadku wydanych Prezentów Uczestnikowi wraz z gwarancją producenta,
w chwili ujawnienia się wad fabrycznych, powinny one zostać niezwłocznie zgłoszone
Organizatorowi.
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6.11 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany, czasowego wstrzymania wydawania
lub wycofania Prezentu przewidzianego w Katalogu lub innych materiałach dotyczących
Programu Onyx Thank You, z przyczyn od siebie niezależnych, takich jak zaprzestanie
produkcji danych towarów, bądź zmiany terminów dostaw tych towarów do
Organizatora. W przypadku, gdyby brak zamówionego przez Uczestnika Prezentu
ujawnił się dopiero po złożeniu zamówienia na dany Prezent, Uczestnik zostanie
powiadomiony o tym fakcie i może zdecydować o wyborze innego Prezentu, za który
przysługuje ta sama liczba punktów, bądź o zwrocie równowartości punktowej za
zamówiony pierwotnie Prezent.
6.12 Wszelkie ewentualne opłaty skarbowe i podatki związane z wymianą Punktów na
Prezenty obciążają Uczestnika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6.13 W kwestiach uregulowanych w Katalogu, zgodnie z niniejszym Regulaminem,
wiążąca jest treść Katalogu aktualnie obowiązującego, tj. dostępnego w siedzibie firmy
Organizatora i na stronie internetowej Programu thankyou.onyxtan.pl, chyba że
niniejszy Regulamin przewiduje inaczej.
VII INFORMACJE I STRONA INTERNETOWA
7.1 Informacje dotyczące Programu Onyx Thank You można otrzymać telefonicznie pod
numerem (56) 658 7733 (całkowity koszt rozmowy jest równy cenie jednego impulsu za
połączenie lokalne według taryfy TP S.A ) lub pod numerem dostępnym dla telefonów
komórkowych 603 047 300 (koszt rozmowy zgodny z taryfą operatora sieci komórkowej).
7.2 W celu zabezpieczenia interesów Uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo
do zadawania pytań w celu identyfikacji Uczestnika. W przypadku odmowy podania
informacji identyfikacyjnej Organizator nie jest zobowiązany do traktowania osoby
kontaktującej się, jako Uczestnika.
7.3 Organizator udostępnia Uczestnikom, po spełnieniu warunku rejestracji zgodnie
z pkt. 3.3 Regulaminu, stronę internetową Programu thankyou.onyxtan.pl, na której
publikowany jest Katalog oraz inne informacje dotyczące funkcjonowania oraz aktualnej
oferty Programu.
7.4 Każdy Uczestnik jest uprawniony do korzystania ze strony internetowej Programu
Onyx Thank You pod warunkiem założenia Konta i dokonania prawidłowej rejestracji
zgodnie z pkt. 3.3 niniejszego Regulaminu.
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7.5 Organizator zastrzega możliwość czasowej niedostępności strony internetowej
Programu thankyou.onyxtan.pl w całości lub w części jej funkcjonalności w celu
przeprowadzenia niezbędnych czynności serwisowych.
VIII POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU PROGRAMU
8.1 Reklamacje co do przebiegu Programu Onyx Thank You, w szczególności dotyczące
sposobu przyznawania Punktów oraz wymiany Punktów na Prezenty, mogą być
zgłaszane w czasie trwania Programu drogą mailową poprzez formularz kontaktowy
dostępny na stronie internetowej Programu thankyou.onyxtan.pl
8.2 Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.
8.3 Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres dla doręczeń, jak
również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. W przypadku złożenia
reklamacji przez telefon Uczestnik podaje powyższe dane ustnie.
8.4 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 30 dni roboczych od
dnia ich zgłoszenia w sposób określony w pkt. 8.1.
8.5 Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony drogą e-mailową
w terminie 30 dni od złożenia przez niego reklamacji.
IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu lub Katalogu,
celem dostosowania ich do aktualnej oferty Onyx oraz wdrażanych przez Onyx
modyfikacji procesów obsługi klienta. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie lub
Katalogu będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Programu
thankyou.onyxtan.pl, jednakże w okresie 30 dni od zmiany Regulaminu lub Katalogu
Uczestnik ma prawo skorzystać z Regulaminu lub Katalogu w poprzednim brzmieniu, jeżeli
w jego ocenie jest on korzystniejszy dla Uczestnika.
9.2 Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie Onyx Thank You w każdym czasie
poprzez oświadczenie, wysłane Organizatorowi poprzez formularz kontaktowy umieszczony
na stronie internetowej Programu thankyou.onyxtan.pl. Uczestnik, rezygnujący z udziału
w Programie może wcześniej wymienić posiadane Punkty stosownie do postanowień
Regulaminu, o ile pozwala mu na to stan Salda Punktowego. W przypadku rezygnacji
z udziału w Programie, Organizator niezwłocznie usunie dane osobowe Uczestnika
udostępnione dla celów Programu oraz zgromadzone, niezrealizowane Punkty.
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9.3 W przypadku istotnego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez
Uczestnika, Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z udziału
w Programie Onyx Thank You. Wykluczenie z Programu powoduje utratę ważności
Punktów. Uczestnik ma prawo do wymiany Punktów zebranych przed dniem naruszenia
Regulaminu na odpowiednie Prezenty oraz do otrzymania niezrealizowanych do tej
pory Zamówień, o ile prawo do ich realizacji nastąpiło przed dniem naruszenia
Regulaminu przez Uczestnika. Istotnym naruszeniem postanowień jest naruszenie pkt.
3.1, 4.2., 5.8 i 5.9 niniejszego Regulaminu.
9.4 Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie Onyx Thank You nie mogą być
przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.
9.5 Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.
9.6 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem
Onyx Thank You, będą rozstrzygane przez sąd powszechny, którego właściwość zostanie
ustalona zgodnie z postanowieniami kodeksu postępowania cywilnego.
9.7 Wszelkie informacje o Programie Onyx Thank You dostępne w materiałach
reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
9.8

Regulamin
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stronie

thankyou.onyxtan.pl.
9.9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.03.2015 r.
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