REGULAMIN AKCJI „PONIEDZIAŁEK Z MARKĄ WŁASNĄ”
1.

Organizatorem Akcji „Poniedziałek z Marką Własną” (zwanej dalej: „Akcją”) jest spółka:

„Piotr i Paweł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-413), ul. Druskienicka 12, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000274104, posiadającą kapitał zakładowy w
wysokości 10 045 500 złotych, wysokość kapitału wpłaconego 10 045 500 złotych oraz numery NIP:
7790021358, REGON: 004800878,
zwaną dalej „Organizatorem”,
2.

Akcja trwa od 26 września 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku. Wykonanie założeń akcji
(zrealizowanie zakupów z rabatem) może nastąpić w dniach od 26 września do 30 czerwca
2017 roku. Organizator akcji może również zadecydować o jej przedłużeniu lub skróceniu.
3. Akcja przeprowadzana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Jej wykonanie odbywa się
jedynie w sklepach sieci Piotr i Paweł ujętych w Załącznikach nr 1 oraz 2.
4. Akcja jest nieodpłatna dla Uczestników.
5. Akcja polega na udzieleniu w sklepach Piotr i Paweł uczestniczących w Akcji Klientom
posiadającym Kartę Klienta , ,od 20.02.2017 roku wyłącznie Klientom posiadającym kartę
Po2jamy Rabaty) w każdy poniedziałek w okresie trwania Akcji -) 10% rabatu na asortyment
Marki Własnej Piotr i Paweł, , . .
6. Produkty objęte rabatem przez w okresie od dnia rozpoczęcia Akcji do dnia 19.02.2017 roku
podlegają rabatowi na podstawie Karty Klienta a od 20.02.2017 roku wyłącznie na podstawie
karty Po2jamy Rabaty.
7. Regulamin akcji nie stanowi wykluczenia standardowych przywilejów rabatowych
wynikających z posiadania zwykłej Karty Lojalnościowej, a więc wykorzystywania rabatów
według progów ustalonych w Regulaminie promocji „Karta Rabatowa”
8. Regulamin akcji nie stanowi wykluczenia standardowych przywilejów rabatowych
wynikających z posiadania Karty Po2jamy Rabaty, a więc wykorzystywania oraz odkładania
rabatu według progów ustalonych w Regulaminie promocji „Po2jamy Rabaty”,. z tym
zastrzeżeniem, ze dla progu o którym mowa w regulaminie Po2jamy Rabaty przyjmuje się
wartość zakupów po uwzględnieniu rabatu udzielonego w trybie o którym mowa w pkt. 5
powyżej.
9. Oferta handlowa w sklepach nie jest jednolita.
10. Uczestnik jest zobowiązany do okazania Karty Po2jamy rabaty w kasie sklepu biorącego udział
w Akcji, aby otrzymać Rabat w ramach Akcji.
11. Wzięcie przez Uczestnika udziału w Akcji oznacza pełną akceptację warunków regulaminu
Akcji.
12. Oferta obowiązuje w całej sieci supermarketów „Piotr i Paweł” z wyjątkiem supermarketów
Gorzów Wielkopolski, ul.Walczaka 13B oraz Strzelce Krajeńskie, ul. Słowackiego 18

