


Szanowni Państwo!
Zapraszamy do uczestnictwa w prestiżowej akcji 

promocyjnej produktów Jantoń.
Program polega na zbieraniu naklejek z punktami 

umieszczonych na kotretykiecie produktów 
promocyjnych Jantoń i umieszczaniu ich na 
przeznaczonej do tego specjalnej karcie programu. Po 
zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów można je 
wymienić na zamieszczone w katalogu prezenty.

Czas trwania programu przewidziany jest do 
końca 2016 roku, zatem wszyscy będą mieli szansę 
zebrać odpowiednią ilość punktów.

Życzymy Państwu udanego uczestnictwa 
w programie, a przede wszystkim wspaniałych 
prezentów.
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Adres do wysyłki formularza: 
PHU Mervey, Baniocha ul. Łubińska 1A, 05-532 Łubna

Z dopiskiem: „Program Jantoń”
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WYKAZ PRODUKTÓW OBJĘTYCH PROMOCJĄ DOSTĘPNY NA STRONIE PROGRAMU - www.programprofit.pl/janton
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Patelnie Tefal 24 cm

Patelnie Tefal 28 cm

Gofrownica INOX

2283

2285

2280

1020
PUNKTÓW

840
PUNKTÓW

1380
PUNKTÓW

2223
Komplet sztućców

1980
PUNKTÓW

powłoka nieprzywierająca Resistium, wskaźnik 
Thermo-Spot informujący o nagrzaniu patelni

powłoka nieprzywierająca Resistium, wskaźnik 
Thermo-Spot informujący o nagrzaniu patelni

Sandwich toster na 2 kanapki
2015

700
PUNKTÓW

biały, moc 750 W

wykonane ze stali nierdzewnej, 
klasyczny kształt, kpl. 24 szt.

wkładka ze stali szlachetnej z powłoką 
nieprzywierającą, uchwyt izolowany przed 
gorącem, płynnie regulowany termostat, 1200 W
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Opiekacz do kanapek

Blender Philips

Czajnik bezprzedowodowy

Garnek do gotowania na parze

2279

2268

2019

2031

1040
PUNKTÓW

1740
PUNKTÓW

840
PUNKTÓW

Robot kuchenny 
Zelmer

1880
PUNKTÓW

1500
PUNKTÓW

wkładka ze stali nierdzewnej, powłoka 
nieprzywierająca, automatyczne 
sterowanie temperaturą, 700Wpojemność 1,5l , automatyczny 

wyłącznik, biały

550W, plastikowa końcówka, 
1 prędkość

pojemność 1,5L , średnica 20 cm, szklana pokrywa

5-cio stopniowa regulacja 
prędkości, funkcja Turbo, 400W

2218
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Waga kuchenna

2070

2005

2338

2313 2035

620
PUNKTÓW

Elektryczny
młynek do pieprzu

Wyciskarka 
do cytrusów

Frytownica (1.8  l.)

Ekspres ciśnieniowy

8980
PUNKTÓW

540
PUNKTÓW

1180
PUNKTÓW

3880
PUNKTÓW

precyzyjny mechanizm ceramiczny z regulacją 
grubości mielenia, obudowa ze stali szlachetnej, 
zasilanie z baterii 4 x 1,5 V

poj. 0,5L, automatyczna 
zmiana kierunku, 25W

duża pojemność 1,8L, 
składany uchwyt, izolowana 
termicznie obudowa

ciśnienie wody 15 barów (doskonałe 
espresso), dysza gorącej pary, 
pojemność zbiornika wody 1,25

obudowa z wysokiej jakości szkła hartowanego, 
duży, czytelny wyświetlacz LCD, udźwig 5 kg

2357
Zestaw pojemników 
zamykanych (3x1L)
wykonane z plastiku 
z łatwo zamykanymi pokrywami

940
PUNKTÓW
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2119

2225

Komplet pościeli z bawełny

Prześcieradło bawełniane
1240
PUNKTÓW

440
PUNKTÓW

840
PUNKTÓW

2226
Prześcieradło frotte z gumką

20852147
Ręcznik bawełna rozmiar 

50x100 cm
Ręcznik bawełna rozmiar 
70x140 cm

700
PUNKTÓW

280
PUNKTÓW

komplet zawiera poszwę 160x200 cm i  2 poszewki 70x80 cm

rozmiar 160x200 cm wykonane z wysokiej 
jakości bawełny, różne kolory

rozmiar 160x200 cm wykonane z wysokiej 
jakości frotte, różne kolorywykonane z bawełny, bardzo dobra chłonność, delikatność i wysoka jakość użytkowania
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2312

2106

3046

2373

2340

Żelazko Philips 2000W

Dzbanek filtrujący

Waga łazienkowa

Zestaw ściereczek Profi 
z mikrofibry (kpl. 3 szt.)

Odkurzacz

1820
PUNKTÓW

3800
PUNKTÓW

500
PUNKTÓW

780
PUNKTÓW

do czyszczenia wszelkiego rodzaju 
gładkich powierzchni, nie pozostawiają 
smug, bardzo dobra absorpcja wody

stopa ceramiczna, system antywapienny

Zelmer Elf 3, kompaktowe rozmiary i niska 
waga, worek Safbag 2,5L, metalowa rura

udźwig do 150 kg, bezpieczne 
hartowane szkło, wyświetlacz LCD

dzbanek Aquaphor Ideal Gran 
2,8L z wymiennym wkładem

820
PUNKTÓW
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Suszarka do 
włosów Philips

3004

Maszynka do strzyżenia Philips

Szczoteczka do 
zębów ORAL-B

Tablet Samsung 
Galaxy Tab 3

Kije trekkingowe

3010

3020

11040

5026

1320
PUNKTÓW

1380
PUNKTÓW

10900
PUNKTÓW

1500
PUNKTÓW

1420
PUNKTÓW

wyposażona w dyfuzor,  
jonowa pielęgnacja włosów ostrza ze stali szlachetnej, 11 ustawień 

długości, zasilanie sieciowe

rozdzielczość 1 280 x 800, ekran 10,1”, 
WiFi, procesor Intel® Atom™ 1.6 GHz, 
system Android

ruch rotacyjny główki, zasilanie 
akumulatorowe, zaawansowany 
system włókien usuwa więcej płytki 
bakteryjnej

regulowana wysokość, 
profilowana rękojeść, 
regulowany pasek na nadgarstek
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Regulamin programu „PROFIT”
1. Organizatorem programu „Profit” (dalej zwanego programem) jest: 
      Łukasz Bącik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 
 P.H.U. MERVEY Łukasz Bącik
        21-300 Radzyń Podlaski
        Ul. Słowackiego 49
        NIP. 538-168-31-44

2. Program prowadzony jest na zlecenie: „JANTOŃ”S.A. SP.K. 95-082 Do-
broń, ul. Sienkiewicza 68 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez 
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000268393, NIP 7311951439, REGON 
10028291700000 zwanego dalej Producentem.

3. W programie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, 
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej uczestnik). 
W programie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy 
Producenta lub członkowie jego najbliższej rodziny. Przez członków 
najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 
małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby 
pozostające w stosunku przysposobienia.

4. Program ma na celu nagradzanie osób odpowiedzialnych za zakup 
i sprzedaż produktów Producenta w punktach sprzedaży (dalej zwa-
nych uczestnikami) za zakupy tylko  towarów promocyjnych Produ-
centa. 

5. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
w okresie jego obowiązywania.  

6. Na jednostkowych opakowaniach (na kontretykiecie) promocyjnych 
towarów Producenta znajdować się będą znaczki z odpowiednią war-
tością punktową (np. 2, 4, 6 pkt.), które będzie zbierał uczestnik.

7. Gromadząc znaczki z punktami w przygotowanych do tego celu in-
deksach (formularz zbierania znaczków), uczestnik programu uzysku-
je prawo do ich wymiany  na produkty z katalogu promocyjnego (dalej 
katalog). Katalog promocyjny jest dostępny na stronie internetowej 
programu www.programprofit.pl/janton, do której przekierowanie 
znajduje się na stronie Producenta www.janton.com.pl oraz w formie 
papierowej  udostępnionej uczestnikom. 

8. Każdy produkt ma wartość punktową przedstawioną w katalogu. 
W okresie obowiązywania programu uczestnik programu może żą-
dać dostarczenia produktu katalogowego tylko gdy posiada wystar-
czający pakiet (ilość) punktów, a w przypadku niektórych produk-
tów, oznaczonych w katalogu, uczestnik ma prawo do wykupienia 
ich w cenie promocyjnej   przy uwzględnieniu, iż cena 1 produktu 
promocyjnego wynosi 0,10 zł +23%VAT ,czyli 0,12zł.brutto. O do-
trzymaniu terminu złożenia wniosku o wymianę odpowiedniej ilości 
punktów na produkt z katalogu decyduje data jego nadania u ope-
ratora pocztowego. 

9. Znaczki nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny.

10. Realizacja produktów zawartych w katalogu następuje w porozu-
mieniu z Producentem.

11. Formularz zbierania znaczków z naklejonymi znaczkami oraz wypeł-
niony o dane teleadresowe należy przesłać pocztą na adres Orga-
nizatora programu: P.H.U. MERVEY Łukasz Bącik, Baniocha ul. Łu-
bińska 1a 05-532 Łubna z dopiskiem: Program Jantoń. Uczestnik 
zobowiązany jest do podania w formularzu zbierania znaczków pra-
widłowych  danych teleadresowych (imię i nazwisko, adres, nr tele-
fonu, pieczęć punktu sprzedaży) . Brak danych teleadresowych na 
formularzu zbierania znaczków może skutkować   niezrealizowaniem 
zamówionego przez uczestnika produktu.

12. Realizacja zamówionego produktu odbywa się niezwłocznie w miarę 
możliwości, jednak nie później niż w ciągu 21 dni roboczych od dnia 
doręczenia do Organizatora prawidłowo wypełnionego formularza 
zbierania znaczków. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość 
wydłużenia terminu realizacji, o czym uczestnik zostanie niezwłocz-
nie poinformowany.  Zamówiony produkt może być dostarczony za 
pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez uczestnika ad-
res.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas 
dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez uczestnika nie-
prawidłowego lub niepełnego adresu dostawy. 

13. W przypadku braku dostępności określonego produktu z przyczyn 
niezależnych od Organizatora, Organizator zaoferuje uczestnikowi 
inny produkt o takim samym przeznaczeniu i tych samych bądź wyż-
szych parametrach.



14. Program obowiązuje w okresie do końca 2016 roku. Organizator prze-
widuje możliwość przedłużenia czasu trwania programu. W takim 
przypadku na co najmniej 1 m-c przed datą jego zakończenia Organi-
zator poinformuje o przedłużeniu czasu jego trwania  na stronie inter-
netowej www.programprofit.pl/janton

15. Zgromadzone znaczki po zakończeniu Programu tracą swą ważność do 
31 stycznia 2017 roku. Po tym terminie nie będzie możliwa wymiana 
na produkty.

16. Organizator może zmienić regulamin programu promocyjnego w 
trakcie trwania programu w porozumieniu z Producentem. O zmianie 
regulaminu uczestnik zostanie poinformowany przez umieszczenie 
przez Organizatora na stronie internetowej Organizatora www.pro-
gramprofit.pl/janton, do której przekierowanie znajduje się również 
na stronie Producenta pod adresem www.janton.com.pl, wiadomości 
o zmianie regulaminu, zawierającej zestawienie zmian regulaminu – 
wiadomość ta będzie utrzymywana na ww. stronie internetowej przez 
okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

17. Uczestnicy programu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych oso-
bowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia 
programu, wydawania oraz odbioru i rozliczania produktów zamówio-
nych przez uczestnika. Administratorem danych osobowych jest Or-
ganizator. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobo-
wych przez Organizatora do Producenta na potrzeby dalszych działań 
marketingowych Producenta.   Organizator i Producent zobowiązują 
się do nieprzekazywania, niesprzedawania, nieudostępniania i nie-
użyczania zgromadzonych danych osobowych uczestników osobom 
trzecim, instytucjom, firmom ani organizacjom. Każdy uczestnik ma 
prawo do wglądu, aktualizowania oraz poprawiania swoich danych 
osobowych zgromadzonych przez Organizatora i Producenta. Skorzy-
stanie z prawa żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia da-
nych osobowych uczestnika jest dokonywane na podstawie przesłania 
do Organizatora lub Producenta pocztą na ich adres stosownego żą-
dania wraz z podaniem imienia i nazwiska. Na żądanie uczestnika jego 
dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte.  

18. Wszelkie reklamacje lub skargi dotyczące programu powinny być skła-
dane w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora 
z dopiskiem: „Program Jantoń”. Reklamacje lub skargi powinny być 
złożone w terminie 7 (siedmiu) dniu od daty wystąpienia przyczyny 
reklamacji lub skargi, ale nie później niż 30 (trzydzieści) dni od daty 

zakończenia programu. O zachowaniu powyższych terminów decyduje 
data stempla pocztowego reklamacji lub skargi. Reklamacje lub skargi 
powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres nadawcy jak również 
uzasadnienie reklamacji lub skargi. Reklamacje rozpatrywane będą 
przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzyma-
nia. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi 
nadawcę pisemnie listem poleconym, w terminie 14 dni od daty rozpa-
trzenia reklamacji. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest 
ostateczna i wiążąca.

19. Produkty posiadające kartę gwarancyjną producenta można reklamo-
wać w punktach serwisowych danego producenta. Organizator ani 
Producent nie udzielają żadnej gwarancji na jakiekolwiek zamówione 
i dostarczone uczestnikom produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji 
należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwa-
rancyjnej.

20. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do autentyczności znaczków, Or-
ganizator ma prawo wstrzymać realizację zamówionego produktu do 
czasu wyjaśnienia. 

21. W przypadku uzasadnionych podejrzeń, że doszło do próby obejścia 
regulaminu lub ustalenia, iż przesłane znaczki są nieautentyczne, bądź 
wniosek o przesłanie zamówionej nagrody złożyła osoba, o której mowa 
w pkt 3 zdanie 2 i 3 regulaminu, Organizator może wykluczyć uczestnika 
z programu, a jeżeli okoliczności te wyjdą na jaw po dostarczeniu uczest-
nikowi zamówionego produktu, Organizator może żądać od uczestnika 
zwrotu równowartości dostarczonego produktu.

22. Udział w programie oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym 
regulaminie.

23. Organizator odpowiada za odprowadzenie wymaganych prawem po-
datków od dostarczonych uczestnikom produktów. Do każdej nagrody 
uczestnik otrzymuje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% 
wartości brutto tej nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie w 
całości przeznaczona na pokrycie przez organizatora 10% zryczałtowa-
nego podatku dochodowego. W przypadku, gdy nie wystąpi obowiązek 
pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, dodatkowa na-
groda pieniężna nie przysługuje.

24. W przypadku konfliktów mają zastosowanie przepisy powszechnie obo-
wiązującego prawa polskiego  oraz niniejszego regulaminu.WYKAZ PRODUKTÓW OBJĘTYCH PROMOCJĄ DOSTĘPNY NA STRONIE PROGRAMU - www.programprofit.pl/janton



Organizator programu
PHU Mervey

ul. Słowackiego 49
21-300 Radzyń Podlaski


