
REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW SKLEPÓW INTERMARCHE  
Naszyjniki YES  

 
§ I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Organizatorem Promocji jest SCA PR. Sp. z o.o., ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo 
Podgórne, KRS: 0000044594, NIP: 782-19-77-018 („SCA PR”). 

2. Informacja o akcji promocyjnej będzie ogłaszana przez Organizatora w zwyczajowy sposób, 
poprzez podanie okresu trwania akcji promocyjnej i jej warunków w załączniku do „gazetki 
promocyjnej”.  

3. Promocja obejmuje sprzedaż Naszyjników YES na specjalnych warunkach. 
4. Promocja prowadzona będzie przez Organizatora od 01 Grudnia 2016 roku do 19 Grudnia 

2016 roku („okres trwania Promocji”), w sklepach Intermarche na terenie całej Polski, lub do 
wyczerpania zapasów Naszyjników YES objętych promocją. 

5. Organizator może w wybranych sklepach przedłużyć akcję promocyjną. Informacja o takim 
przedłużeniu będzie publikowana na plakatach w sklepie. 

6. Celem akcji promocyjnych jest zachęcenie klientów do zakupów w sklepach Intermarche. 
7. Promocja przeznaczona jest dla klientów indywidualnych, detalicznych będących 

konsumentami, tj. dokonujących zakupu jako konsument, nie w ilościach hurtowych dla 
organizacji instytucji czy ramach działalności gospodarczej.  

 
 

§ II. ZASADY AKCJI 
1. Sklepy Intermarche w czasie trwania akcji oferują klientom w specjalnej promocji Produkt 

Promocyjny: Naszyjnik YES w dwóch wzorach o takiej samej wartości. 
2. Wartość Naszyjnika YES oferowanego klientom wynosi 149zł (kwota brutto uwzględniająca 

podatek VAT). 
3. Klient może uzyskać specjalne obniżki cenowe na Naszyjnik YES jeśli spełni określone  

w kolejnych punktach (pkt. 4 i pkt. 5) warunki. 
4. Klient, w okresie trwania Promocji może, dokonując dowolnych zakupów (poza towarami: 

Alkohole, Wyroby Tytoniowe, leki OTC), uzyskać specjalne Kupony uprawniające do obniżki 
cenowej na Naszyjnik YES.  

a. Każdy Kupon uprawnia do obniżki o wartość 30zł. 
b. Prawo do Kuponu uprawniającego do obniżki ceny na naszyjnik YES klient nabywa 

przy transakcji o wartości łącznej (poza towarami:  Alkohole, Wyroby Tytoniowe, leki 
OTC) minimum 100zł. 

c. Jeśli wartość transakcji jest wielokrotnością kwoty 100zł, to klient uzyskuje prawo do 
takiej ilości Kuponów jaka wynika z wielokrotności kwoty 100zł zawartej w całkowitej 
wartości transakcji ale nie przekraczającej 5.  
wg zasady: 

i. Przy transakcji poniżej 100zł – 0 Kuponów 
ii. Przy transakcji ponad 100zł – 1 kupon 

iii. Przy transakcji ponad 200zł – 2 Kupony 
iv. Przy transakcji ponad 300zł – 3 Kupony  
v. Przy transakcji ponad 400zł – 4 Kupony     

vi. Przy transakcji ponad 500zł – 5 Kuponów     
 
5. Klient w czasie akcji może dokonać zakupu Naszyjnika YES objętego promocją w cenie 

umniejszonej o rabat jaki wynika z ilości zebranych przez niego Kuponów uprawniających do 
tego rabatu, wg zasady: 

a. Jeśli klient ma 0 Kuponów – cena promocyjna Naszyjnika YES 149zł 
b. Jeśli klient ma 1 Kupon – cena promocyjna Naszyjnika YES 119zł 
c. Jeśli klient ma 2 Kupony – cena promocyjna Naszyjnika YES 89zł 



d. Jeśli klient ma 3 Kupony – cena promocyjna Naszyjnika YES 59zł 
e. Jeśli klient ma 4 Kupony – cena promocyjna Naszyjnika YES 29zł 
f. Jeśli klient ma 5 Kuponów – cena promocyjna Naszyjnika YES 0,01zł 

 
6. Zakupu Naszyjnika YES na warunkach promocyjnych klient może dokonać w kasie głównej 

sklepu. Aby uzyskać specjalną obniżoną wg pkt. 5 cenę klient musi oddać kasjerowi zdobyte 
przez niego wcześniej wg pkt. 4 Kupony uprawniające do obniżki. 

7. Kupon uprawniający do specjalnej obniżki ceny Naszyjnika YES nie jest środkiem płatniczym  
i nie może być wykorzystany do obniżenia ceny innych artykułów niż Naszyjnik YES. 

 
 

§ III. ZWROTY, REKLAMACJE 
1. Klient ma prawo zwrotu, reklamacji Naszyjnika YES na warunkach ogólnych. Aby dokonać 

tego zwrotu musi przedstawić paragon potwierdzający zakup Naszyjnika YES i wskazujący 
wysokość obniżki jaką klient uzyskał. W przypadku zwrotu Naszyjnika YES, klientowi zostanie 
zwrócona kwota równa wartości Naszyjnika YES pomniejszonej o wysokość uzyskanego 
Rabatu. 

2. Organizator nie zwraca w przypadku Zwrotu zakupionego Naszyjnika YES  kwoty wynikającej z 
ilości uzyskanych Kuponów, równej wartości uzyskanego rabatu. 

3. W przypadku kiedy wyczerpią się zapasy Naszyjników YES, organizator nie będzie przekładał 
prawa do rabatu na Naszyjnik YES wynikającego z ilości uzyskanych Kuponów a nie 
zrealizowanego podczas zakupu Naszyjnika YES, na jakikolwiek inny rabat na jakiekolwiek 
inne towary. 

 
§ IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Klient przystępując do udziału w Promocji  Naszyjnik YES akceptuje zasady ich prowadzenia 
zawarte w niniejszym regulaminie. 

2. Niniejszy regulamin dostępny jest w Punkcie Obsługi Klienta w sklepach Intermarche oraz na 
stronie internetowej www.intermarche.pl  

3. Reklamacje związane z promocjami w Intermarche mogą być składane pisemnie w siedzibie 
Organizatora (SCA PR. Sp. z o.o., ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne)  

4. Termin składania reklamacji dotyczącej akcji promocyjnej upływa 2 tygodnie po zakończeniu 
tej akcji. 

http://www.intermarche.pl/

