REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ „ Akcja Senior”
1. Organizatorem Akcji rabatowej „Akcja Senior ” (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 11 545 500 złotych,
wysokość kapitału wpłaconego 11 545 500 złotych oraz numery NIP: 7790021358, REGON:
004800878,
zwaną dalej „Organizatorem”,
2. Akcja trwa od 16 stycznia 2018 roku, codziennie, do odwołania.
3. Akcja przeprowadzana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Jej wykonanie odbywa się
we wszystkich sklepach sieci Piotr i Paweł z wyłączeniem sklepów w Strzelcach Krajeńskich
oraz Nowej Soli oraz sklepu internetowego www.e-piotripawel.pl
4. Akcja jest nieodpłatna dla Uczestników.
5. Akcja polega na udzielaniu codziennie, wyłącznie z kartą Po2jamy Rabaty ustawioną w tryb
senior , rabatu 5% na cały asortyment z wyjątkiem produktów wskazanych w punkcie 6,
niezależnie od wartości paragonu. Rabat naliczany jest przy kasie.
Tryb senior może zostać przydzielony do karty wyłącznie w Punkcie Informacyjnym sklepu
przez pracownika Sklepu, bezterminowo po okazaniu dowodu osobistego lub karty seniora
potwierdzającej ukończenie 65 roku życia klienta.
6. Rabat 5 % nie jest naliczany na artykuły takie jak wyroby tytoniowe, doładowania na
telefony oraz bilety komunikacji miejskiej. Oferta handlowa w sklepach nie jest jednolita.
7. Produkty objęte rabatem Akcji podlegają rabatowi na podstawie Karty Po2jamy Rabaty
ustawionej w trybie Senior. Rabaty kumulują się tj. produkty objęte promocją z gazetki łączą
się z jednoczesnym użyciem karty lojalnościowej.
a) W przypadku ustawienia karty Po2jamy Rabaty w tryb rabatu natychmiastowego, rabat
5% naliczany jest od całej wartości paragonu. Nie ma zatem możliwości aby jednocześnie
rabat został odłożony na karcie.
b) W przypadku ustawienia karty w trybie odkładania rabatu, gdy klient kupuje towar
wykorzystując wcześniej odłożony rabat, towary kupowane w ramach Po2jamy Rabaty, na
które już naliczono rabat, pomniejszają wartość paragonu , a rabat jest odkładany właśnie
od wartości pomniejszonego rachunku co jest zgodne z zapisami regulaminu karty Po2jamy
Rabaty.
8. Uczestnik jest zobowiązany do okazania Karty Po2jamy Rabaty, by otrzymać Rabat w
ramach Akcji.

9. Rabat -5 % w Akcji nie łączy się z kuponem rabatowym 5 gwarancji (rabaty nie kumulują
się). Klient podejmuje decyzję, z którego kuponu rabatowego chce skorzystać.
10. Regulamin Akcji dostępny jest na stronie www.piotripawel.pl.
W sprawach
nieuregulowanych niemniejszym Regulaminem bezpośrednie zastosowanie znajdują
postanowienia Regulaminu programu Po2jamy rabaty który jest dostępnym na stronie
www.piotripawel.pl.
11. Wzięcie przez Uczestnika udziału w Akcji oznacza pełną akceptację warunków regulaminu
Akcji.

