
REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW SKLEPÓW INTERMARCHE  
KUPONY Sierpień 

 
§ 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”, 
oraz na plakatach rozmieszczonych przy wejściu do sklepów Intermarche. 

3. Promocja prowadzona będzie przez Organizatora od 04 sierpnia do 14 sierpnia 2020 
w wybranych sklepach Intermarche na terenie całej Polski. 

4. W akcji biorą udział sklepy Intermarche, oznaczone specjalnym plakatem informującym o 
akcji wywieszonym w witrynie sklepowej lub w innym miejscu w okolicy wejścia do sklepu.  

5. Celem akcji promocyjnych jest zachęcenie klientów do zakupów w sklepach Intermarche.  
6. Promocja i akcje promocyjne przeznaczone są dla klientów detalicznych będących 

konsumentami, tj. dokonujących  zakupu jako konsument, nie w ramach działalności 
gospodarczej. 

 
§ II. ZASADY AKCJI 

1. Klient robiąc zakupy w sklepie Intermarche w terminie od 4 do 9 sierpnia otrzymuje kupon 
promocyjny na specjalny produkt w specjalnej promocyjnej cenie.   

2. Za każdą transakcję klient otrzymuje 1 kupon.  
3. Z akcji wyłącza się transakcje, na których znalazły się wyłącznie wyroby tytoniowe i/lub 

alkoholowe. 
4. Kupon można wykorzystać dniach 11-14 sierpnia. 
5. Kupon może być wykorzystany tylko przy zakupach o wartości min 120zł. 
6. Wykorzystanie kuponu polega na tym, że klient posiadający kupon, oddaje go w kasie  

i uzyskuje specjalny rabat promocyjny na produkt, wskazany na kuponie.  
7. Obowiązuje limit ilościowy na 1 kupon. Klient może dokonać zakupu produktu wskazanego na 

kuponie w cenie promocyjnej, w ilości nie przekraczającej 2 kg. Za ilość ponad limit klient 
zobowiązany jest zapłacić normalną cenę, nie promocyjną. 

8. Jeden kupon klient może wykorzystać tylko jeden raz. Aby otrzymać specjalną cenę klient 
oddaje kupon w kasie. 

9. Kupon obowiązuje w sklepie, który go wydał. 
10. Ilości kuponów są ograniczone. Sklep wydaje kupony wszystkim klientom, którzy pomiędzy 

4 a 9 sierpnia robią zakupy (z wyłączeniem tych klientów, którzy kupują tylko wyroby 
tytoniowe i/lub alkoholowe) do wyczerpania zapasu kuponów. 

11. Ilości towaru promocyjnego, do rabatu na który upoważnia kupon, są ograniczone. Realizacja 
kuponów w pomiędzy 11 a 14 sierpnia jest do wyczerpania zapasu towaru objętego specjalną 
ceną z kuponu.   
 
 

§ III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Z akcji wyłączone są wyroby alkoholowe i tytoniowe.  
2. Klient przystępując do udziału w Promocji akceptuje zasady ich prowadzenia zawarte  

w niniejszym regulaminie. 
3. Niniejszy regulamin dostępny jest w internecie na stronie www.intermarche.pl 
4. Reklamacje związane z promocjami w Intermarche mogą być składane pisemnie w siedzibie 

Organizatora lub mailowo za pomocą formularza kontaktowego na stronie 
www.intermarche.pl    
Termin składania reklamacji dotyczącej akcji promocyjnej upływa 2 tygodnie po zakończeniu 
tej akcji. 


