
REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW SKLEPÓW INTERMARCHE  
CZEKOLADA „GRATIS” za 1 gr NA DZEŃ GRATIS  

 
§ 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  „gazetce promocyjnej”.  

3. Promocja obejmuje sprzedaż czekolady Ivoria mleczna z kawałkami orzechów 100g na 
specjalnych warunkach. 

4. Promocja prowadzona będzie przez Organizatora 29 lutego 2020 w sklepach Intermarche na 
terenie całej Polski, lub do wyczerpania zapasów czekolady  objętej promocją. 

5. W akcji nie biorą udziału sklepy Intermarche: Słupsk, Tomaszów Mazowiecki. 
6. Celem akcji promocyjnych jest zachęcenie klientów do zakupów w sklepach Intermarche.  

 
 
 

§ II. ZASADY AKCJI 
1. Sklepy Intermarche w czasie trwania akcji prowadzą sprzedaż artykułów klientom. 
2. Klienci dokonują zakupów. 
3. Każda transakcja o wartości powyżej 100zł upoważnia klienta do zakupu czekolady Ivoria 

mleczna z kawałkami orzechów 100g w specjalnej cenie promocyjnej 0,01zł/szt.  
4. Na jedną transakcję powyżej 100zł, niezależnie od jej wartości Klient ma prawo do zakupu 

tylko jednej czekolady za 1grosz. 
5. Promocja przeznaczona jest dla klientów detalicznych będących konsumentami, tj. 

dokonujących  zakupu jako konsument, nie w ramach działalności gospodarczej.  
6. Zakupione towary z kategorii: alkohol, wyroby tytoniowe, leki nie są wliczane do wartości 

transakcji uprawniających do zakupu czekolady a 1gr. Kwota 100 zł za, którą klient nabiera 
prawo do zakupu czekolady za 1gr jest liczona z sumy ceny wszystkich produktów w 
transakcji, z wyjątkiem tych z wymienionych grup.  

 
 

§ III. ZWROTY, REKLAMACJE 
1. Klient ma prawo zwrotu, reklamacji zakupionej w promocji czekolady Ivoria mlecznej z 

kawałkami orzechów 100g na warunkach ogólnych. Aby dokonać tego zwrotu musi 
przedstawić paragon potwierdzający zakup. W uzasadnionych przypadkach klientowi będzie 
zwrócona kwota równa wartości ceny zapłaconej przez klienta tj.: 0,01zł. 

2. W przypadku kiedy wyczerpią się zapasy czekolady Ivoria mleczna z kawałkami orzechów 
100g, Organizator nie będzie przekładał prawa do niezrealizowanego rabatu,  na jakikolwiek 
inny rabat na jakiekolwiek inne towary. 

 
 

§ IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Klient przystępując do udziału w Promocji  Czekolada „GRATIS” za 1 gr na Dzień Gratis  

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/

