
Regulamin promocji „Akcja na Wielkanoc” 

(„Regulamin”) 

1. [Organizator] Organizatorem promocji jest „SCA PR Polska Sp. z o.o.”  

(adres siedziby: Swadzim, ul. Św. Mikołaja 5, 62-080 Tarnowo Podgórne) wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS: 0000044594,NIP: 7821977018, REGON 631030739, wysokość kapitału 

zakładowego: 91 000 000,00 zł 

(„my” lub „SCA PR Polska”). 

2. [Nazwa] Promocję prowadzimy pod nazwą „Akcja na Wielkanoc” („Promocja”). 

3. [Sklepy objęte Promocją] Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym Drive 

Intermarche (drive.intermarche.pl). Gazetki, w których zamieszczono e-kupon zawierający kod 

promocyjny dostępne są we wszystkich sklepach Intermarche. E-kupony zostaną zamieszczone 

również na kontach Organizatora na portalach społecznościowych.  

4. [Czas trwania Promocji] Promocja trwa od 16.03.2023 do 08.04.2023 („Okres Promocji”). 

6. [Uczestnictwo w Promocji] Możesz wziąć udział w Promocji, jeśli spełniasz wszystkie poniższe 

warunki 

6.1. jesteś pełnoletni/-a (ukończone 18 lat); 

6.2. posiadasz konto na portalu internetowym Drive Intermarche; 

7. [E-kupon] W celu wzięcia udziału w Promocji podczas dokonywania zakupów za pośrednictwem 

strony internetowej Drive Intermarche należy zalogować się na swoje konto oraz wprowadzić na ww. 

stronie internetowej kod promocyjny z e-kuponu zamieszczonego w gazetce dostępnej we wszystkich 

stacjonarnych sklepach Intermarche lub na kontach Organizatora na portalach społecznościowych 

(Facebooku, Instagramie oraz Google). Po wprowadzeniu ww. kodu promocyjnego na stronie  

internetowej Drive Intermarche, w Okresie Promocji, stosowny rabat (w zależności od łącznej ceny 

wybranych towarów) zostanie automatycznie uwzględniony przy podsumowaniu zakupów. Aby uzyskać 

rabat na podstawie Promocji Uczestnik musi dokonać jednorazowego zakupu towarów za łączną cenę 

co najmniej 300,00 zł brutto albo co najmniej 400,00 zł brutto. W przypadku jednorazowego zakupu 

towarów (to jest jednej transakcji udokumentowanej jednym paragonem) za pośrednictwem strony 

internetowej Drive Intermarche, za łączną cenę co najmniej 300,00 zł brutto, Uczestnik otrzyma rabat 

w kwocie 30,00 zł brutto (to jest za towary, których łączna cena wynosi nominalnie na przykład 360,00 

zł brutto, Uczestnik będzie musiał zapłacić 330,00 zł brutto), natomiast przy dokonaniu jednorazowego 

zakupu (to jest jednej transakcji udokumentowanej jednym paragonem) za łączną cenę co najmniej 

400,00 zł brutto Uczestnik otrzyma rabat w kwocie  50,00 zł brutto(to jest za towary, który łączna 

nominalna cena wynosi na przykład 460,00 zł brutto uczestnik będzie musiał zapłacić 410,00 zł brutto). 

Do jednego zakupu (do jednego paragonu) może zostać udzielony tylko jeden rabat, na podstawie 

jednego kodu promocyjnego z  jednego e-kuponu (zakup towarów za wielokrotność kwoty 

uprawniającej do naliczenia rabatu na podstawie e-kuponu nie powoduje zwielokrotnienia rabatu). 

Rabaty nie sumują się. Do wartości zakupów, na potrzeby ustalenia osiągnięcia ww. progów 

kwotowych, nie będą wliczane: wyroby tytoniowe, napoje alkoholowe w tym piwo, produkty lecznicze, 



a także preparaty do początkowego żywienia niemowląt, przedmioty służące do karmienia niemowląt 

piersią oraz przedpłacone usług telekomunikacyjne (prepaid). 

8. [Warunki dotyczące e-kupon] W odniesieniu do e-kuponu (kodu promocyjnego) obowiązują 

następujące zasady i warunki: 

8.1. E-kupon (kod promocyjny) możesz wykorzystać wyłącznie w sklepie internetowym Drive 

Intermarche. 

8.2. Z Promocji wyłączone są wyroby tytoniowe, napoje alkoholowe w tym piwo, produkty lecznicze, a 

także preparaty do początkowego żywienia niemowląt, przedmioty służące do karmienia niemowląt 

piersią oraz przedpłacone usług telekomunikacyjne (prepaid). 

8.3. E-kupon (kod promocyjny) umożliwia uzyskanie rabatu naliczanego przy podsumowaniu zakupów 

(po spełnieniu pozostałych warunków). Rabat wynikający z e-kuponu (kodu promocyjnego) otrzymasz 

na wszystkie zakupione produkty proporcjonalnie (z wyłączeniem produktów wskazanych w pkt 8.2. 

powyżej). Dany e-kupon (kod promocyjny) może zostać wykorzystany tylko jednokrotnie (e-kupon jest 

jednorazowy).  

8.4. E-kupon (kod promocyjny) nie podlega wymianie na gotówkę ani na inne środki płatnicze. 

9.5. E-kupon (kod promocyjny) możesz wykorzystać wyłącznie w dniach 16.03.2023 r. – 08.04.2023 r. 

po upływie tego terminu e-kupon (kod promocyjny) wygasa i nie uprawnia do uzyskania rabatu, ani 

jakiegokolwiek innego świadczenia. 

9.6. W ramach jednej transakcji zakupu (udokumentowanej jednym paragonem) możesz wykorzystać 

tylko jeden e-kupon (kod rabatowy) - e-kupony nie łączą się. 

9.7. E-kupon (kod promocyjny) nie stanowi elektronicznego instrumentu płatniczego, instrumentu 

pieniądza elektronicznego, ani karty płatniczej  w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

usługach płatniczych. 

9.8. Każdy użytkownik portalu Drive Intermarche (dane konto użytkownika)  może wziąć udział w 

Promocji wyłącznie jednokrotnie – po ponownym wprowadzeniu kodu rabatowego przy zalogowaniu 

na to samo konto użytkownika rabat nie zostanie naliczony.  

11. [Inne promocje] Promocja nie łączy się z innymi kuponami rabatowymi. 

12. [Reklamacja] Reklamacje dotyczące Promocji należy składać na piśmie i przesyłać na adres: 

SCA PR Polska sp. z o.o.  

ul. św. Mikołaja 5,  

Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne 

Dział Drive 

12.1. Reklamacje będą rozpatrywane w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia złożenia 

reklamacji.; 

12.2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres korespondencyjny 

Uczestnika zgłaszającego reklamację. 

12.3. Informacje o przetwarzaniu przez nas danych osobowych w związku z reklamacją 

znajdują się w naszej Polityce Prywatności na stronie https://drive.intermarche.pl/Donnees 



13. [Postanowienia końcowe]  

13.1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej intermarche.pl/drive 

13.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajduje regulamin 

sklepu internetowego Drive Intermarche dostępny pod adresem:  drive.intermarche.pl/ 

13.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.03.2023 r. oraz obowiązuje aż do odwołania.  

13.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu (pod warunkiem, iż 

zmiany nie będą skutkować pogorszeniem sytuacji Uczestnika, ani utratą nabytych przez niego praw). 

Wszelkie zmiany obowiązują od daty wskazanej przez Organizatora, po udostępnieniu zmienionego 

Regulaminu na stronie internetowej drive.intermarche.pl. 

 


