Regulamin promocji BE Power x 3 + starter TuBiedronka za 0,01 PLN
§1
Określenie Organizatora
Organizatorem Akcji promocyjnej jest Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie, ul.
Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000222483, posiadająca NIP: 7791011327, kapitał zakładowy 715 000 000,00 zł, w całości
wpłacony
§2
Termin i miejsce Promocji
Promocja trwa w okresie od dnia 01.09.2015 do 30.09.2015 lub do wyczerpania zapasów starterów
TuBiedronka 4 PLN. Promocja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich
sklepach Biedronka.
§3
Uczestnicy Promocji
1.

Z

zastrzeżeniem pkt. 2

Uczestnikiem Promocji może być każdy klient Organizatora, będący
1

konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego, zwany dalej "Uczestnikiem" i który zakupił od
Organizatora zestaw promocyjnych produktów i otrzymał starter o którym mowa w §2 powyżej.
Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

2.

W Promocji nie mogą brać udziału osoby prowadzące działalność gospodarczą, które nabywają
produkty objęte Promocją bezpośrednio od Organizatora ani osoby, które w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej mają zawarte z Organizatorem umowy dystrybucyjne lub inne umowy,
których przedmiotem jest dostawa produktów objętych Promocją;
§4
Zasady Promocji

1.

W Promocji, bierze udział każda osoba z zastrzeżeniem §3 pkt 2, która zakupiła w okresie trwania
promocji zestaw produktów promocyjnych określonych przez Organizatora.

2.

Przy zakupie produktów na zasadach określonych w pkt 1 powyżej, Uczestnik Promocji w momencie
zakupu zestawu produktów promocyjnych otrzyma do każdego zestawu możliwość zakupu jednego
zakupu startera TuBiedronka w cenie promocyjnej 0,01 zł.

3.

W przypadku zwrotu towaru, przy zakupie, którego klient skorzystał z zakupu promocyjnego, klient
otrzyma wyłącznie zwrot ceny rzeczywiście uiszczonej – tj. ceny regularnej pomniejszonej o rabat.

§ 8 Reklamacje

1. W

przypadku

przeprowadzenia

Akcji

promocyjnej

niezgodnie

z

Regulaminem

Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji
promocyjnej.
3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać
złożona w formie pisemnej na adres: Jeronimo Martins Polska S.A., ul. Żniwna 5, 62-025
Kostrzyn.
4. Składający reklamację powinien uwidocznić w jej treści swoje dane, tak aby kontakt z nim
w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy.
5. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania.
§ 9 Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny jest w sklepach Biedronka oraz na stronie internetowej
www.biedronka.pl.
2. Postanowienia

niniejszego

Regulaminu

podlegają

przepisom

prawa

polskiego.

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisu kodeksu
cywilnego oraz innych ustaw.
3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją
promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

