
Aby zostać uczestnikiem  programu DOMATOR
Wystarczy zarejestrować się w programie na stronie: klient.abra-meble.pl lub wypełnić  

formularz na odwrocie, następnie potwierdzić swoje uczestnictwo, klikając na link aktywacyjny, 
który otrzymasz na podany adres email. Wszelkie uwagi do programu można zgłaszać na adres: 

abradomator@abra-meble.pl

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 
W PROGRAMIE DOMATOR

Wybierz sposób oszczędzania punktów,  
który najbardziej Ci odpowiada. 

Za 350 pkt zyskujesz status Srebrnego Klienta i 5% zniżki na pojedyńczy zakup. 
Za 500 pkt zyskujesz status Złotego Klienta i 10% zniżki na pojedyńczy zakup. 

Za 1000 pkt zyskujesz status Platynowego Klienta i 10% zniżki na cały rok zakupów.

350 PKT
SREBRNY KLIENT 1000 PKT

PLATYNOWY KLIENT

Korzyści z uczestnictwa w programie DOMATOR
Zbierasz punkty wymieniane 
na rabat, jeden punkt za 
każde pełne 10 zł wydane na 
zakupy w sieci Abra.

500 PKT
ZŁOTY KLIENT

10 zł = 1 pkt

Sam decydujesz o poziomie 
rabatu: 5% zniżki za 350 pkt 
czy 10% zniżki za 500 pkt na 
kolejne zakupy, lub 10% za 
1000 pkt - na zakupy przez 
rok.

Otrzymujesz wirtualny 
numer karty, służący do 
szybkiej identyfikacji  
w sklepie.

Każdy Twój zakup po podaniu 
numeru karty zostanie auto-
matycznie dopisany  
i przeliczony na punkty na 
Twoim indywidualnym koncie, 
bez potrzeby ręcznej rejestra-
cji zakupów.

Specjalne oferty promocyjne 
dedykowane dla uczestników 
programu. Tematyczne newslettery 

dedykowane dla uczestni-
ków programu.

Przegląd historii zakupów, 
który umożliwia komu-
nikację ze sklepem bez 
konieczności posiadania 
drukowanej formy doku-
mentów zakupu.

5%

10%

10%
na cały rok
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Imię:

Nazwisko:

Ulica: Numer domu:

Miejscowość: Kod pocztowy:

Poczta:

Telefon:

/

Pierwsze hasło do swojego konta otrzymasz wraz 
z wiadomością potwierdzającą rejestrację.

Adres e-mail:

*regulamin dostępny w punkcie sprzedaży lub na stronie www.abra-meble.pl data, czytelny podpis:

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią regulaminu Programu Lojalnościowego ABRA DOMATOR oraz akcep-
tuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od ABRA S.A. z siedzibą w Krakowie i jej Partnerów informacji o charakterze 
reklamowym i handlowym w ramach programu lojalnościowego ABRA DOMATOR za pomocą środków komuni-
kacji elektronicznej (np. poczty e-mail, wiadomości SMS).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ABRA S.A. z siedzibą w Krakowie moich danych osobowych przeka-
zanych w niniejszym formularzu w ramach korzystania z Programu Lojalnościowego ABRA DOMATOR w celu 
dotarcia do mnie ze spersonalizowaną ofertą za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poczty e-mail, 
wiadomości SMS).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ABRA S.A. z siedzibą w Krakowie moich danych osobowych w zakresie: 
data urodzenia w celu otrzymywania prezentów z okazji moich urodzin.

Rozumiem, iż każdą z wyrażonych zgód, mogę wycofać w każdej chwili, logując się do profilu ABRA DOMATOR lub kontaktując się pod adresem  
e-mail: abradomator@abra-meble.pl. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na pod-
stawie wyrażonej zgody, przed jej wycofaniem. 

Informujemy, że dane osobowe podane w niniejszym formularzu będą przetwarzane przez ABRA S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Łagiewnicka 33a, 30-417 
Kraków jako Administratora Danych, o ile wyrażą Państwo zgodę. W przypadku wyrażenia przedmiotowych zgód, Pani\Pana dane osobowe będą przetwa-
rzane w ww. celach. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Przysługuje Pani/Panu także prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów. W razie 
pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych należy kontaktować się pod adresem email: abradomator@abra-meble.pl.

*

REJESTRACJA W PROGRAMIE DOMATOR
Wypełnij ten formularz i przekazać go pracownikowi kasy w sklepie lub dokonaj rejestracji 
na stronie www.abra-meble.pl
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