
REGULAMIN 

AKCJI PROMOCYJNEJ URODZINY INTERMARCHÉ 

 

1. 

Regulamin określa zasady akcji promocyjnej „Urodziny Intermarché” 

zwanej dalej „Akcją” lub „Promocją”. 

 

2. 

Organizatorem Akcji jest SCA PR POLSKA Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie 

Rejonowym w Poznaniu, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000044594, NIP 7821977018, kapitał 

zakładowy 53 000 000,00 zł z siedzibą w Swadzimiu zwana dalej 

„Organizatorem”. 

3. 

Promocja przeprowadzana jest w sklepach spożywczych Organizatora 

prowadzonych pod marką „Intermarché”,  znajdujących się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, w dniach od 5 października 2017 r. do 29 

listopada 2017 r. do godzin zamknięcia poszczególnych sklepów lub do 

wyczerpania zapasów bonów w poszczególnych sklepach. 

4. 

Promocja skierowana jest do klientów Organizatora będącymi osobami 

fizycznymi zamieszkałymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych i posiadającymi 

status konsumenta w rozumieniu przepisu art. 221 Ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 459), którzy 

spełnili warunki opisane w niniejszym regulaminie, zwanych dalej 

,,Uczestnikami”. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytaojqgq3ts


 

5. 

W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, oraz 

członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz 

rodzeństwo).  

 

6. 

Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest posiadanie przez Uczestnika 

zainstalowanej aplikacji mobilnej Intermarché Polska (dalej jako 

,,Aplikacja”) lub jej zainstalowanie przed przystąpieniem do Akcji oraz 

posiadanie dostępu do sieci Internet. Organizator nie zapewnia dostępu 

do sieci Internet na terenie sklepów spożywczych Organizatora 

prowadzonych pod marką „Intermarché. 

 

 

7. 

W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik powinien otworzyć w 

Aplikacji zakładkę „Urodziny”, a następnie wybrać z dostępnej listy jeden 

ze sklepów Organizatora. Powyżej opisane działanie uprawnia 

Uczestnika do uzyskania w wybranym sklepie Organizatora bonu na 

zakupy o wartości 10,00 zł. 

 

8. 

Uzyskanie bonu na zakupy o wartości 10,00 zł następuje poprzez 

okazanie przez Uczestnika, po dokonaniu zakupów na dowolną kwotę w 

wybranym sklepie Organizatora, pracownikowi stanowiska kasowego 

otwartej zakładki „Urodziny” w Aplikacji i wpisanie w odpowiednie pole 

czterocyfrowego kodu podanego przez pracownika stanowiska 

kasowego. Kod uaktywnia w Aplikacji animację przedstawiającą symbol 



prezentu, co równoznaczne  jest z obowiązkiem wydania Uczestnikowi 

przez pracownika stanowiska kasowego bonu na zakupy o wartości 

10,00 zł. 

 

9. 

Prawo do uzyskania przez Uczestnika bonu na zakupy w sposób 

opisany w ust. 8 przysługuje Uczestnikowi przez okres 7 dni, przy czym 

dzień rezerwacji bonu w zakładce  „Urodziny” w Aplikacji uważa się za 

pierwszy dzień zastrzeżonego terminu.  Po upływie wskazanego terminu 

otrzymanie przez Uczestnika bonu na zakupy o wartości 10,00 zł nie 

będzie możliwe. 

 

 

10. 

Bon o wartości 10,00 zł Uczestnik może wykorzystać w sklepie 

Organizatora dokonując kolejnych zakupów. Uczestnik może 

wykorzystać bon tylko w tym sklepie, w którym go otrzymał. Minimalna 

wartość zakupów umożliwiająca wykorzystanie bonu o wartości 10,00 zł. 

wynosi 100,00 zł. Wyżej wymieniona minimalna kwota zakupów nie 

obejmuje napojów alkoholowych, tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz 

preparatów do początkowego żywienia niemowląt. Bon na zakupy 

Uczestnik może wykorzystać w sklepie Organizatora do dnia 17 grudnia 

2017 roku.  

 

11. 

Na każdy ze sklepów Organizatora biorących udział w Akcji przypada 

określona liczba bonów. Organizator zastrzega sobie prawo do 



zwiększenia puli bonów przypadających na dany sklep, w przypadku jej 

wyczerpania w trakcie trwania Promocji. 

 

12. 

W sytuacji, gdy w sklepie wybranym w Aplikacji przez Uczestnika liczba 

przypadających na ten sklep bonów zostanie wyczerpana, Użytkownik 

uzyska stosowną informację w tym przedmiocie za pośrednictwem 

zainstalowanej Aplikacji. W opisanej sytuacji Użytkownik uprawniony jest 

do wyboru innego sklepu Organizatora w celu uzyskania bonu.  

 

13. 

Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu 

pieniężnego bądź rzeczowego, w całości lub w części, w zamian za 

uzyskany w ramach Akcji bon na zakupy o wartości 10,00 zł. 

 

14. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w czasie 

trwania Akcji, w szczególności w razie zmiany przepisów prawnych lub z 

innej ważnej przyczyny, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków 

uczestnictwa w Promocji. Uprawnienia nabyte przez Uczestników na 

podstawie poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane przez 

Organizatora.  Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały od dnia 

następującego po dniu ich opublikowania na stronie internetowej 

Organizatora www.intermarche.pl. 

 

15. 

Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji objętej niniejszym regulaminem 

przyjmowane będą przez Organizatora w terminie do dnia 20 grudnia 

2017 roku i rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 

http://www.intermarche.pl/


30 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Reklamacje należy wysyłać w 

formie pisemnej na adres: ul. Św. Mikołaja 5 Swadzim 62-080 Tarnowo 

Podgórne z dopiskiem: „Urodziny Intermarché”. Reklamacja musi 

zawierać: imię, nazwisko, adres składającego reklamację, przyczynę 

reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz jeśli w Aplikacji wybrano 

określony sklep- wskazanie tego sklepu, opis żądania oraz podpis. Dane 

osobowe osób, które wniosły reklamacje będą przetwarzane przez 

Organizatora, będącego administratorem danych osobowych, wyłącznie 

w celach związanych ze zgłoszoną reklamacją. Powyżej opisany tryb 

postępowania reklamacyjnego nie wyłącza uprawnień Uczestników 

wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

16. 

Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani 

loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 

2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 

2016 r. poz. 471) 

 

17. 

Wartość bonu jest zwolniona z podatku dochodowego od osób 

fizycznych na podstawie i na zasadach określonych w przepisie art. 21 

ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032). 

 

18. 

Jedynym dokumentem określającym warunki Promocji jest niniejszy 

regulamin dostępny na stronie internetowej Organizatora 

www.intermarche.pl, w Aplikacji oraz w poszczególnych sklepach 

Organizatora. Wszelkie informacje o Promocji zawarte w jakichkolwiek 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnjrgizti
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnjrgizti
http://www.intermarche.pl/


materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora mają jedynie 

charakter pomocniczy. We wszystkich sprawach dotyczących Akcji, a 

nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 

 

 

 

 

 

Swadzim, dnia 18.10.2017 

 

 

 

 


