
REGULAMIN AKCJI 

 „Kup opakowanie kawy ziarnistej Tchibo 1kg – odbierz trufle w czekoladzie gratis” 
 
1. Organizatorem akcji promocyjnej („Promocja”)  jest SCA PR POLSKA spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Swadzimiu, adres: ul. Św. Mikołaja 5 (62-080 Tarnowo 
Podgórne) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS  0000044594, której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy 
Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr 
Sądowy, NIP 7821977018, kapitał zakładowy w wysokości 91 000 000,00 zł, zwany dalej 
Organizatorem. 

2. Promocja zostanie przeprowadzona na terytorium Polski, na terenie wszystkich sklepów 
Intermarche.  

3. Promocja trwa od 17.11 do 23.11.2020 roku lub do wyczerpania zapasów.  
4. Akcją nie jest objęty serwis internetowy E-ZAKUPY Intermarche. 
5. Promocja przeznaczona jest dla Klientów sklepów Intermarche. Poprzez określenie „Klient” 

rozumie się każdą osobę fizyczną, posiadającą  przynajmniej ograniczoną zdolność do 
czynności prawnych, będącą jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 KC i 
odwiedzającą sklep Intermarche. 

6. Promocja prowadzona w oparciu o niniejsze zasady ma charakter otwarty i powszechny.  
7. Promocją objęte są kawy ziarniste Tchibo o gramaturze 1kg wymienione w Załączniku nr 1 

do Regulaminu (dalej: „Produkty promocyjne”). 
8. Treść niniejszego regulaminu będzie dostępna w okresie trwania promocji w Punktach 

Obsługi Klienta w każdym sklepie Intermarche. 
9. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest dokonanie przez Klienta w okresie trwania 

Promocji jednorazowego zakupu (na jednym paragonie), w jednym z objętych promocją 
sklepów Intermarche, minimum jednego Produktu promocyjnego.   

10. Po spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt. 9 powyżej  Klientowi przysługuje prawo 
odbioru za darmo produktu gratisowego: Trufli czekoladowych Tchibo 250g, o wartości 
jednostkowej 11,99PLN brutto („Produkt gratisowy”). Produkt gratisowy opisany jest w 
Załączniku nr 2. 

11. Na potrzeby Promocji przewidziano łącznie 4800 szt. Produktów gratisowych (24 sztuki na 
sklep). W przypadku, jeśli w danym sklepie Intermarche w okresie Promocji zgłoszą się 
Klienci z większą liczbą dowodów zakupu, o których mowa w pkt 9 niż liczba Produktów 
gratisowych dostępnych w danym sklepie, o możliwości odbioru Produktów gratisowych 
decyduje kolejność zgłaszania się przez Klientów po Produkty gratisowe z dowodami zakupu 
do Punktu Obsługi Klienta w danym sklepie, zgodnie z pkt 12.  

12. Odbiór Produktu gratisowego możliwy jest bezpośrednio po zarejestrowaniu dowodu 
zakupu w Punkcie Obsługi Klienta w każdym sklepie Intermarche. Odbiór Produktu 
gratisowego odnotowywany jest na dowodzie zakupu, np. przez przystawienie 
odpowiedniej pieczątki.  

13. Każdy Klient może uczestniczyć w Promocji wielokrotnie, jednakże każdorazowo musi 
spełnić wszystkie warunki zawarte w regulaminie.  

14. Udział w Promocji równoznaczny jest z akceptacją jej zasad. 



15. Produkty gratisowe otrzymane przez Klienta prowadzącego działalność gospodarczą mogą 
stanowić jego przychód podlegający rozliczeniu i opodatkowaniu na zasadach właściwych 
dla rachunkowości prowadzonej przez Klienta.  

16. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji uczestnicy mogą 
zgłaszać bezpośrednio w sklepach Intermarche lub na piśmie na adres siedziby 
Organizatora, w okresie trwania Promocji oraz po jej zakończeniu, nie później jednak niż w 
terminie 21 dni od dnia zakończenia Promocji.  

17. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty wpłynięcia 
reklamacji. W przypadku nie udzielenia odpowiedzi w terminie, reklamację uważa się za 
uwzględnioną. W przypadku, gdy w wyniku rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora, 
roszczenia Klienta nie zostały uwzględnione, Klient może dochodzić swoich roszeń przed 
właściwym sądem powszechnym.  

18. Dane osobowe uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 

19. W kwestiach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego.  

 
Załączniki: Zał. 1 Produkty objęte Promocją – „Produkty promocyjne” 
       Zał. 2 Opis „Produktu gratisowego” 
 
 
Zał. 1 Produkty objęte Promocją – „Produkty promocyjne” 

Lp. Nazwa artykułu Kod EAN 

1 Tchibo Black'N White 1kg kawa ziarnista 4046234834024 

2 Tchibo Exclusive 1kg kawa ziarnista 4061445008552 

3 Tchibo Barista Espresso 1kg kawa ziarnista 4046234928822 

4 Tchibo Barista Caffe Crema 1kg kawa ziarnista 4046234928808 

 
 

Zał. 2 Opis „Produktu gratisowego” 

Nazwa artykułu Kod EAN 

Tchibo Trufle w czekoladzie 250g 5900102023134 

 


