Regulamin promocji
„Zyskujesz z każdym przekazem pieniężnym”
1. Organizatorem Promocji „Zyskujesz z każdym przekazem pieniężnym” [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
https://www.tesco.pl/marki-i-uslugi/finanse/money-gram-sklepy-tesco.php
Partner działa wyłącznie, jako współtwórca Promocji i w żadnych okolicznościach nie ponosi
odpowiedzialności (i / lub odpowiedzialności jakiejkolwiek innej grupy MoneyGram). Taką
odpowiedzialność ponosi Organizator.
3. Promocja trwa od dnia 30.08.2018 r. do dnia 30.11.2018 r.
4. Uczestnikiem Promocji, zwanym dalej “Uczestnikiem”, może być każda osoba fizyczna będąca
członkiem programu lojalnościowego CLUBCARD prowadzonego przez Organizatora, 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 kuponu
pieniężnego.
6. Kupony zostaną wydane Uczestnikowi po sfinalizowaniu transakcji przekazu pieniężnego (odbioru
lub wysyłki) w wysokości 5zł za każdą transakcję.
7. Kupony na zakupy otrzymane w związku z Promocją „Zyskujesz z każdym przekazem pieniężnym”
są możliwe do zrealizowania we wszystkich sklepach TESCO na terenie RP od momentu ich
otrzymania do 31.12.2018 r.
8. Otrzymany kupon może zostać zrealizowany w sklepach TESCO (zgodnie z pkt 7 niniejszego
regulaminu) wraz z kartą CLUBCARD, przy transakcji zakupowej o wartości min. 20zł.
9. Kupony nie kumulują się - jeden kupon może zostać wykorzystany do jednej transakcji (zgodnej z
pkt 8 niniejszego regulaminu)
10. 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.
11. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w porozumieniu z Partnerem Promocji.
12. 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.
13. Wszelkie spory związane z Promocją podlegają przepisom prawa polskiego oraz rozstrzygane będą
przez polski sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
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