
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ  DLA KLIENTÓW SKLEPÓW INTERMARCHE  

odbywająca się w dniach 20.07-02.08.2021 r.  

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Organizatorem Akcji Promocyjnej 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. Celem akcji promocyjnych jest zachęcenie klientów do zakupów w sklepach Intermarche.  
3. Okres Akcji promocyjnej: Akcja Promocyjna prowadzona będzie przez Organizatora w 

sklepach sieci Intermarche w okresie od 20.07 do 02.08.2021 lub do wyczerpania zapasu 
nagród (piłek NIVEA) w poszczególnych sklepach. Wraz z wyczerpaniem puli piłek NIVEA 
w danym sklepie sieci, akcja promocyjna zostanie w danym sklepie zakończona.   

4. Uczestnikiem Akcji promocyjnej mogą być klienci detaliczni będący konsumentami  
w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, tj. osoby dokonujące zakupu niezwiązanego 
bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.  

5. Zakup promocyjny oznacza zakup min. dwóch dowolnych produktów NIVEA  
(z wyłączeniem mydeł oraz kremów uniwersalnych) w Okresie Akcji promocyjnej  
w danym sklepie sieci Intermarche, w ramach jednej transakcji zakupu.  

6. 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 materiałach reklamowych rozmieszczonych w działach 
kosmetycznych sklepów Intermarche.  

II. ZASADY AKCJI  

1. Uczestnik, który dokona Zakupu promocyjnego (zakupi min. dwa dowolne produkty 
NIVEA, akcja promocyjna nie obejmuje mydeł oraz kremów uniwersalnych) w Okresie 
Akcji promocyjnej, w ramach jednej transakcji (na jednym paragonie lub fakturze VAT 
wystawionej na osobę fizyczną), otrzyma przy kasie, przy dokonaniu zakupu, piłkę NIVEA 
gratis. 

2. Jednorazowy Zakup promocyjny uprawnia do otrzymania jednej piłki NIVEA gratis. 
Wielokrotność Zakupu promocyjnego na jednym paragonie/fakturze VAT, nie uprawnia 
Uczestnika do otrzymania kolejnej piłki.  

3. Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Akcji Promocyjnej, pod warunkiem 
każdorazowego spełnienia warunków przewidzianych w Regulaminie (tj. dokonania 
kolejnego Zakupu promocyjnego oraz uzyskania paragonu/faktury VAT wystawionej na 
osobę fizyczną).  

4. W każdym sklepie Intermarche dostępnych będzie 40 piłek NIVEA. W przypadku 
wyczerpania puli piłek w określonym Sklepie, akcja w danym Sklepie zostanie 
zakończona.  
 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE   

1. Klient przystępując do udziału w Promocji akceptuje zasady ich prowadzenia zawarte w 
niniejszym regulaminie.  

2. Niniejszy regulamin dostępny jest w Internecie na stronie www.intermarche.pl.  
3. Reklamacje związane z promocjami w Intermarche mogą być składane pisemnie w 

siedzibie Organizatora lub mailowo za pomocą formularza kontaktowego na stronie 
www.intermarche.pl.  

4. Termin składania reklamacji dotyczącej akcji promocyjnej upływa 2 tygodnie po 
zakończeniu tej akcji. Tryb reklamacyjny nie wyłącza ani nie ogranicza innych uprawnień 
konsumenta wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa. 


