REGULAMIN PROMOCJI „DODATKOWE KUPONY CZEKAJĄ WŁAŚNIE NA CIEBIE”

§1
Postanowienia ogólne
1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone
niniejszym Regulaminem zwanym dalej „Regulaminem Promocji”.
2. Organizatorem Promocji jest TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-347), przy
ulicy Kapelanka 56, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI, Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. 0000016108, kapitał zakładowy:
3 503 718 000,00 zł, NIP: 526-10‐37‐737, zwana dalej „Organizatorem” lub „Tesco”.

§2
Definicje
1. Program Clubcard - Program dla Klientów, którego organizatorem jest TESCO (Polska) Sp. z
o.o., prowadzony w Sklepach sieci TESCO na zasadach określonych w Regulaminie Programu
Clubcard, zwanym dalej „Regulaminem Clubcard”.
2. Strona Internetowa – strona internetowa Organizatora dostępna pod adresem:
www.tesco.pl
3. Uczestnik Promocji – każda osoba będąca jednocześnie uczestnikiem Programu Clubcard.
4. Moje Konto Clubcard – elektroniczny dostęp do dodatkowych funkcjonalności dla
Uczestników Promocji, którzy zarejestrowali się na Stronie Internetowej Programu Clubcard.
5. Aplikacja Mobilna Clubcard (zwana dalej „Aplikacją”) – oprogramowanie nieodpłatnie
dostępne do pobrania dla użytkowników posiadających telefony komórkowe z systemem
operacyjnym Android, iOS lub Windows Phone, umożliwiające mobilny dostęp do Mojego
Konta Clubcard oraz dodatkowych funkcjonalności opisanych w Regulaminie Clubcard.
6. Karta CLUBCARD / Karty breloki (zwane dalej Kartą) – karty wydawane Uczestnikowi przez
TESCO, w tym karty w formie zdigitalizowanej dostępne w Aplikacji Mobilnej Clubcard,
umożliwiające gromadzenie punktów przy zakupach w sklepach sieci TESCO po ich okazaniu
w kasie lub podaniu numeru karty w serwisie internetowym Ezakupy, zgodnie z zasadami
Regulaminu Clubcard.
7. Dodatkowy Kupon Promocyjny (zwany dalej „Kuponem”) – kupon w formie elektronicznej z
oznaczeniem „dodatkowy kupon”, upoważniający do zakupu w stacjonarnych sklepach sieci
TESCO objętych Programem Clubcard określonych na Kuponie produktów i zapłatę Kuponem
za te produkty kwoty pomniejszonej o kwotę wskazaną na tym Kuponie albo uprawniający do
pomniejszenia kwoty wydatkowanej na dokonane zakupy, w stacjonarnych sklepach sieci
TESCO objętych Programem Clubcard, o kwotę wskazaną na tym kuponie przy spełnieniu
warunku określonego na tym kuponie albo upoważniający do otrzymania dodatkowych
punktów Clubcard.

8. Sklepy sieci TESCO – uczestniczące w Programie Clubcard, stacjonarne sklepy sieci TESCO na
terytorium RP oraz serwis internetowy TESCO Ezakupy.

§3
Zasady Promocji
1. Do udziału w Promocji upoważnia posiadanie Kuponu, który Uczestnik Promocji otrzymuje co
miesiąc w Aplikacji lub na Moim Koncie Clubcard. Kupon jest dedykowane wyłącznie
Uczestnikowi Promocji, który go otrzymał.
2.
3. Uczestnik Promocji sam decyduje, który spośród otrzymanych Kuponów chce wykorzystać.
Uczestnik Promocji może wykorzystać wszystkie lub tylko niektóre z otrzymanych Kuponów.
4. Aby skorzystać z danego Kuponu Uczestnik powinien:
a) wybrać dany Kupon w Aplikacji lub na Moim Koncie Clubcard. Kupon może zostać
zrealizowany bezpośrednio z Aplikacji lub w wersji papierowej, jeżeli zostanie wcześniej
wydrukowany przez Uczestnika Promocji. Kupon zniszczony lub uszkodzony nie będzie
akceptowany przez Organizatora;
b) w okresie ważności Kuponu dokonać zakupu produktów objętych Kuponem i/lub spełnić
warunki określone na Kuponie, w tym w Regulaminie Promocji;
c) w kasie przed dokonaniem płatności, okazać Kupon wraz z Kartą, które następnie zostaną
zeskanowane przez kasjera, nie później niż w momencie zakończenia przez kasjera
skanowania kodów kreskowych produktów nabywanych przez posiadacza Karty. Jeśli
Karta nie zostanie okazana kasjerowi przed zakończeniem transakcji, Uczestnik nie będzie
mógł skorzystać z Kuponu. Późniejsze skorzystanie z Kuponu będzie możliwe dopiero przy
nowej transakcji. Zasady skanowania Kart i realizacji Kuponów przy kasach
samoobsługowych stosuje się odpowiednio;
d) dokonać płatności za wszystkie widniejące na paragonie fiskalnym towary, w tym
produkty objęte Kuponem.
5. Kupon może być zrealizowany tylko jeden raz.
6. Kupon jest ważny przez miesiąc od daty otrzymania.
7. Kupon może być zrealizowany wyłącznie w stacjonarnych sklepach TESCO biorących udział w
Programie Clubcard (chyba, że co innego wynika z informacji umieszczonej na Kuponie), pod
warunkiem, że produkt (-y) wskazany (-e) na Kuponie jest (są) w tych sklepach dostępny (-e)
w sprzedaży.
8. Pozostałe warunki realizacji Kuponu zostały określone w Regulaminie Clubcard dostępnym na
Stronie Internetowej.

§4

Czas trwania Promocji
1. Promocja określona niniejszym Regulaminem trwa od 01.03.2018 r. do 31.12.2018 r.
wyłączając dni ustawowo wolne od pracy i dni, w których Sklepy sieci Tesco będą zamknięte.

§5
Postanowienia końcowe
1. Uprawnienia wynikające z Kuponu nie będę realizowane po zakończeniu okresu trwania
Promocji.
2. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Promocji oraz do wcześniejszego zakończenia
Promocji, z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników na podstawie
Regulaminu Promocji w dotychczasowej treści będą w pełni respektowane. Zmiana
Regulaminu Promocji będzie każdorazowo ogłaszana na Stronie Internetowej i będzie
obowiązywać od dnia następującego po dniu jego publikacji.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika Promocji za tymczasowy brak
produktu (-ów) wskazanego (-ych) na Kuponie.
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą
Promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
.
5. Wszelkie kwestie dotyczące Promocji a nie ujęte w niniejszym Regulaminie Promocji, w
szczególności dotyczące reklamacji i zwrotów, zostały uregulowane w Regulaminie Programu
Clubcard dostępnym na Stronie Internetowej.

