Regulamin promocji
„5/10/15 dla klientów przekazów pieniężnych MoneyGram w TESCO”
1. Organizatorem Promocji „5/10/15 dla klientów przekazów pieniężnych w TESCO”, dalej jako
[Promocja] jest TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-347) przy ul. Kapelanka 56,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS:
0000016108, dalej jako [TESCO] lub [Organizator].
2. Partnerem Promocji jest MoneyGram Payment Systems, Inc., 1550 Utica Avenue South
Minneapolis, MN 55416 USA, dalej jako [Partner] – podmiot świadczący usługi przekazów
pieniężnych na terenie wybranych sklepów TESCO, których lista jest dostępna na stronie
www.tesco.pl/marki-i-uslugi/finanse/money-gram-sklepy-tesco.php
3. Promocja trwa od dnia 01.09.2017 r. do dnia 30.11.2017 r.
4. Uczestnikiem Promocji, zwanym dalej “Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba
fizyczna będąca członkiem programu lojalnościowego CLUBCARD prowadzonego przez
Organizatora, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będącą jednocześnie
konsumentem w rozumieniu art. 221 KC tj. dokonująca czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która w czasie trwania Promocji
określonym w pkt 3 powyżej, dokona wysyłki lub odbioru przekazu pieniężnego w
którymkolwiek ze sklepów TESCO określonych w liście, o której mowa w pkt 2 do niniejszego
Regulaminu.
5. W przypadku spełnienia przez Uczestnika warunków udziału w niniejszej Promocji, w
szczególności pkt 4 (powyżej), za każdą transakcję przekazu pieniężnego (wysyłki lub odbioru)
dokonanego w TESCO za pośrednictwem Partnera, Uczestnikowi przysługuje prawo do
otrzymania kuponów (zgodnie z pkt 6). Po sfinalizowaniu transakcji przekazu pieniężnego, na
podstawie zebranych pieczątek, Uczestnikowi zostaną wydane kupony. Kwota otrzymanych
kuponów, którą otrzyma Uczestnik zależna jest od liczby transakcji (zgodnie z pkt 6).
6. Równowartość kuponów pieniężnych o wartości 5zł, 10zł i 15 zł przyznawana jest zgodnie z
zasadą:
a) Pierwsza transakcja - Uczestnik otrzyma kartę lojalnościową (z miejscami
przewidzianymi na 6 pieczątek). Doradca w POK przystawi na karcie pieczątkę na polu nr
1 (oznaczającym pierwszą transakcję) oraz wyda kupon o wartości 5zł,
b) Druga transakcja - na tej samej karcie, Uczestnik otrzyma pieczątkę na polu nr 2
(oznaczającym drugą transakcję) oraz kupon o wartości 5 zł,
c) Trzecia transakcja – analogicznie do wcześniejszych dwóch transakcji, Uczestnik uzyska
trzecią pieczątkę na tej samej karcie oraz otrzyma kupony o wartości 10zł (2x5 zł)
d) Czwarta transakcja – Uczestnik otrzyma czwartą pieczątkę na tej samej karcie oraz
kupon o wartości 5zł
e) Piąta transakcja – Uczestnik otrzyma piątą pieczątkę na tej samej karcie oraz kupon o
wartości 5zł
f) Szósta transakcja – Uczestnik otrzyma pieczątkę na ostatnim wolnym polu na tej samej
karcie, następnie Doradca POK odbierze kartę Uczestnikowi i wyda kupony o wartości
15zł (3x5 zł)
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7. Warunkiem przyznania kuponów i pieczątek opisanych w pkt 6 lit. b-f jest przedstawienie przez
Uczestnika karty lojalnościowej, otrzymanej przy pierwszej transakcji, o której mowa w pkt. 6
lit. a. Pieczątki należy zbierać na jednej karcie lojalnościowej, pieczątki zbierane na kilku kartach
lojalnościowych nie sumują się.
8. Duplikaty kart lojalnościowych nie będą wydawane. W przypadku zagubienia lub zniszczenia
karty lojalnościowej, Uczestnik chcący kontynuować zbieranie pieczątek, otrzymuje nową kartę
lojalnościową i rozpoczyna zbieranie pieczątek od początku.
9. W przypadku transakcji zwrotu przekazu pieniężnego, Tesco zastrzega sobie prawo do
zachowania prowizji wynikającej ze zwracanej transakcji (z wyjątkiem sytuacji związanych z
pomyłką pracownika reprezentującego Tesco np. omyłką pisarską etc.).
10. Kupony na zakupy otrzymane w związku z Promocją są możliwe do zrealizowania we wszystkich
stacjonarnych sklepach TESCO na terenie RP od momentu ich otrzymania do 24.12.2017r. oraz
po okazaniu karty Clubcard.
11. Każdy kupon można zrealizować tylko raz.
12. Zabrania się kserowania i podrabiania kuponów oraz pieczątek.
13. Kupony i karty lojalnościowe zniszczone lub nieczytelne nie będą honorowane.
14. Kupony nie mogą być wykorzystane na zakup następujących produktów i usług:
a) zakup artykułów tytoniowych i akcesoriów tytoniowych,
b) zakup napojów alkoholowych,
c) zakup bonów towarowych TESCO, doładowań do kart podarunkowych lub żywieniowych
TESCO,
d) zakup paliw i innych artykułów na stacjach paliw TESCO,
e) zakup i zwrot opakowań zwrotnych, w tym kaucje naliczone przy zakupie akumulatorów,
f) zakupy w sklepach firm zewnętrznych na pasażach handlowych sklepu sieci TESCO, jego
parkingu, oraz innych lokalizacjach należących do sklepu, a wynajmowanych firmom
zewnętrznym,
g) opłaty dokonywane przez klienta w kasie sklepu sieci TESCO w systemie WYGODNE RACHUNKI,
h) doładowanie telefonów komórkowych w systemie PREPAID,
i) pożyczka gotówkowa TESCO Twoje Finanse.
j) Maksymalna wartość towaru, jaki jeden Klient może zakupić jednorazowo z wykorzystaniem
rabatu wynosi 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). W przypadku zakupu towaru na wyższą
kwotę, rabat zostanie naliczony jedynie do wysokości maksymalnej kwoty 1.000 zł (słownie:
jednego tysiąca złotych).
15. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych i na ulotkach mają
jedynie charakter informacyjny.
16. Udział w Promocji równoznaczny jest z akceptacją jej zasad określonych niniejszym
regulaminem.
17. Regulamin Programu CLUBCARD jest dostępny do wglądu w każdym ze sklepów TESCO objętych
Programem CLUBCARD, jak też na stronie internetowej: www.tesco.pl. Skrócony opis zasad
Programu CLUBCARD znajduje się na Formularzu Zgłoszeniowym oraz na innych materiałach
reklamowych Organizatora.
18. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w porozumieniu z Partnerem Promocji.
Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni od daty jej zgłoszenia. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony według uznania TESCO.
19. Tesco świadczy usługi międzynarodowych przekazów pieniężnych, działając jako agent
MoneyGram International Limited.
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20. MoneyGram Payments System Inc. świadczy usługi międzynarodowych przekazów pieniężnych
na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego działając jako agent MoneyGram
International Limited autoryzowanej instytucji płatniczej Europejskiego Obszaru Gospodarczego
regulowanej przez Urząd Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority) w Wielkiej
Brytanii).
21. W kwestiach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
22. Tesco zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji przed datą określoną w pkt 3 co zostanie
podane do wiedzy Uczestników Promocji za pośrednictwem serwisów internetowych
www.tesco.pl/finanse w terminie co najmniej 14 dni kalendarzowych przed planowanym
wcześniejszym zakończeniem Promocji z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez
Uczestników przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane.
23. W sprawach związanych z Programem CLUBCARD nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie,
mają odpowiednio zastosowanie postanowienia Regulaminu Programu CLUBCARD. W sprawach
związanych z realizacją usług świadczonych przez Partnera stosuje się postanowienia
regulaminu Terms & conditions tj. warunki i zasady świadczenia usługi MoneyGram określone
przez Partnera, dostępne online pod adresem: www.tesco.pl/marki-i-uslugi/clubcard/
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